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Kroměřížské mlékařské dny 2016
ING. JIŘÍ KOPÁČEK, CSC.
ODBORNÝ GARANT KONFERENCE

Vážení účastníci a hosté konference,

Otevíráte další sborník přednášek v pořadí již 7. ročníku odborné konference se zahraniční účastí 
Kroměřížské mlékařské dny. Tato konference se za dobu své historie postupně stala významnou událostí, 
která vždy s dvouletou periodicitou přináší účastníkům nejnovější poznatky z mléčného trhu, z oblasti 
spotřebitelského chování a směřování výrobních a technologických inovací, ale také poskytuje informace 
a doporučení nových technických řešení v mlékárenství.

Vedle svého odborného zaměření je však konference také důležitým společenským setkáním zástupců ze 
všech oblastí mlékárenské praxe od prvovýroby, přes zpracování a obchod až po úředníky, školství a výzkum 
s renomovanými odborníky z domova a zahraničí. Tato setkání slouží k navázání nových či utužení stávají-
cích vztahů s kolegy, obchodními partnery, spolužáky a přáteli, a v řadě případů také se svými konkurenty.

Letošní konference se koná v období doznívající dlouhodobé a složité krize mlékárenského sektoru, 
která odstartovala před dvěma lety a byla charakterizovaná snižováním poptávky, propadem cen surovin 
i výrobků a především nerovnováhou mléčného trhu. V období této krize navíc došlo k ukončení režimu 
mléčných kvót v Evropské unii, k prodloužení ruských sankcí na dovoz mléčných výrobků až do roku 2018, 
k rozhodnutí Velké Británie o odchodu z Evropské unie, ale také k prohloubení politické krize a občanské 
války v Sýrii a v některých dalších blízko- a středně východních zemích. O všech těchto problémech bude 
na letošní konferenci diskutováno, ale zejména budou nastíněny možností řešení krize. Poukázáno bude 
ale na výzvy a příležitosti, které naopak před mlékárenstvím stojí a které jsou garancí pozitivního vývoje 
v budoucnu. 

Výrobci strojních zařízení, dodavatelé hygienických systémů, ale i odborníci ze stavebnictví na konfe-
renci představí nejnovější poznatky ze svých oborů, které mohou přispět právě k využití budoucích výzev 
mlékárenství a jeho dalšímu modernímu vývoji.

Kroměřížské mlékařské dny 2016 se konají pouhých deset dnů před hlavní mlékárenskou událostí roku, 
světovým mlékárenským summitem IDF konaným v Rotterdamu ve dnech 16.-19.10.2016. Tento summit, 
který se uskuteční pod vyzývavým heslem „Dare to dairy“ čili něco jako „Buďte mléční“ nebo „Dejte si odvahu 
do mléka“ má podobné ambice, o kterých se dnes celosvětově hovoří – tedy zajistit udržitelným způsobem 
výživu pro rostoucí populaci a do této výživy zahrnout mléko a mléčné výrobky. Na splnění tohoto úkolu 
bude potřeba spolupracovat globálně. Proto summit kromě ústředního hesla „Dare to dairy“ vyzývá také 
„Dare to engage, dare to share, dare to innovate, dare to challenge, dare to dream…“, a podobně, tedy 
„zapojte se, sdílejte, inovujte, dodejte si odvahu čelit výzvám, sněte…“

Nechť tedy i letošní ročník Kroměřížských mlékařských dnů je o podobných výzvách, které přispějí
k rychlému překonání současných problémů trhu a k rozvoji mlékárenství v příštích letech. Mléko a mléčné 
výrobky zůstanou i nadále významnou, a věřme, že i posilující součástí celosvětové výživy, a proto si tato 
vzácná potravina zaslouží naší trvalou pozornost.
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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.

Konferenci pro Vás moderují:

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

moderuje zahájení 1. den a 3. před-
náškový blok „Stavební a hygienická 
řešení v moderních mlékárnách“

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

moderuje zahájení 2. den a 1. a 
2. přednáškový blok „Současnost 
mlékárenství“ a „Trendy a inovační 
přístupy v mlékárenství“

Ing. Pavel Vybíral předseda představenstva a generální ředitel 
Polabských mlékáren a.s. Poděbrady

moderuje 4. přednáškový blok
„Nové směry v kontrolingu a řízení“

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

moderuje 5. přednáškový blok „Mlé-
kárenský výzkum, inovace a trendy“

y



RIZIKA NEBO PŘÍLEŽITOSTI? 
AKTUÁLNÍ  POHLED NA SOUČASNÉ MLÉKÁRENSTVÍ

ING. JIŘÍ KOPÁČEK, CSC.
 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

PROFIL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO :
Absolvent VŠCHT Praha, specializace obor „mléko-tuky“ (1981) a na 
stejné škole rovněž vědecká aspirantura (CSc.,1993). Absolvoval řadu 
zahraničních stáží v Německu a Nizozemí; jeho specializací je především 
sýrařství.
V letech 1981 – 1993 působil nejprve jako technolog, později jako ředitel 
závodu Madeta Planá nad Lužnicí; v letech 1994-2002 řídil českou a slo-
venskou pobočku holandské společnosti Leerdammer Company.
Od roku 1994 je členem představenstva a výkonné rady ČMSM, ve kterém 
od roku 2003 působil v jeho sekretariátu se zodpovědností za zahraniční 
vztahy a komunikaci s odborným školstvím. Od roku 2010 vykonává funk-
ci předsedy ČMSM.  Je členem redakční rady „Mlékařských listů“.
Od roku 2004 je rovněž předsedou Českého komitétu IDF; je členem Spe-
ciálního 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“ (Kro-
měříž 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016); „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 veřej-
nost připomíná Světový den mléka.

Současná krize v mlékárenství a možnosti jejího řešení
Světové mlékárenství prochází od roku 2015 další, a tentokrát velmi silnou krizí. Tu nastartovalo  jednak 
zpomalení čínského dovozu, který byl jenom pro Evropskou unii kvantifikován ztrátou odbytu ve výši 2,7 
miliard litrů mléka v hodnotě mléčného ekvivalentu, ale stejně tak pro EU vysoký propad 2,7 miliard litrů 
způsobený embargem Ruské federace na dovoz mléčných výrobků vyhlášeným jako odezva ruské vlády  na 
Evropskou unií uvalené protiruské sankce. 

A právě v tomto okamžiku proběhla také dlouho připravovaná liberalizace produkce mléka v EU, totiž 
ukončení režimů mléčných kvót, které na našem kontinentu omezovaly jeho výrobu celých 32 let.  Farmáři 
motivováni volným trhem, ale koneckonců i úspěšnou mlékárenskou ekonomikou z předchozích let 2011-
2013, zahájili již před ukončením kvót nové investice do farem a chovu a zrychlili produkci mléka natolik, 
že ta dosáhla ke konci roku 2015 nárůstu 5,5 % oproti předchozímu roku. Za pouhý rok stoupla evropská 
výroba mléka velmi významně o 7,5 miliard litrů, což představuje pro zajímavost celoroční produkci Polska 
či téměř tříletou produkci mléka v České republice. A k tomuto nárůstu se samozřejmě přičítají přebytky 
mléka z neralizovaného obchodování s Čínou, jihovýchodní Asií a také s Ruskem.

Kombinace těchto faktorů podpořená navíc i sníženou mezinárodní poptávkou z dalších dovozových te-
ritorií způsobenou poklesem cen ropy, snížením cen krmiv pro dobytek a k tomu ještě navíc příznivými 
klimatickými podmínkami, vyústila v mimořádnou tržní nerovnováhou s jednoznačným převisem nabídky 
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nad poptávkou. To pak vedlo k následnému propadu světových cen mléka a mléčných komodit.

Zásahy a opatření společnosti, tedy jak Evropské unie, tak národních vlád, přicházely jednak se zpožděním, 
byly a jsou administrativně složité či pomáhají pouze některým podnikatelům, a tak opět platí, že se mléčný 
trh musí vyrovnávat se současnou krizí sám a k vyrovnávání tržní rovnováhy dochází nyní velmi pomalu. 
Obecně však platí, že stejně jako v dalších hospodářských sektorech dochází v tržním hospodářství k cyk-
lickému střídání fází růstu (konjunkury) a fázím poklesu (krizí), takže současný stav není vlastně ničím 
neobvyklým, snad tentokrát je rozdíl pouze v tom, že uvedený krizový stav trvá příliš dlouho.

Jaká jsou rizika a jaké jsou příležitosti současného stavu? 
Probíhající rok 2016 je pro mlékárenství skutečně velmi složitý. Nerovnoměrná tržní situace byla v první 
polovině roku obdobná ve všech světových produkčních oblastech, tedy nejenom v Evropě, ale také v Severní 
Americe a v Oceánii. Vysoká výroba mléka, dopady oslabené poptávky z dovozových destinací, nízké ceny 
ropy a politická nestabilita především na Středním Východě, to vše ovlivňovalo další rozvoj v mlékárenství. 

Od druhého pololetí je však možné pozorovat určité pozitivní signály následujícího vývoje trhu. Ze své 
hospodářské krize se začíná dostávat Čína, což by mělo postupně přinést opětovný obrat v obchodování. 
Velice aktivní je zde zejména Německo a Nizozemí, první signály spolupráce se ale rýsují i v partnerství 
českých a čínských subjektů.

V některých zemích Evropské unie dochází čas od času k protestním akcím zemědělců (Francie, Belgie), 
ke snaze zavádění „politických maloobchodních cen“ na vybrané mléčné výrobky (Francie) či snahám 
o určování „povinného podílu“ domácích potravin v maloobchodě (Slovensko, Česká republika, a další), 
což by ale do budoucna mohlo vést k  spíše k nezdravému tržnímu vývoji a vytváření ještě významnějších 
a „nezdravých“ cenových rozdílů.

Nejenom ve zpracovatelském průmyslu, ale i v sektoru zemědělské prvovýroby musí dojít k silné selekci 
účastníků trhu, která umožní, aby se nově konkurenceschopná Evropa znovu vrátila na mezinárodní trh 
a získala zpět ty tržní podíly, které byly po dobu trvání kvót de facto „přenechány” Oceánii. Evropská cena 
mléka musí být schopna konkurovat té světové. Politický princip „svobody a zodpovědnosti” musí vést 
k tomu, aby eventuání rozhodnutí o omezení výroby bylo ponecháno výlučně na svobodné volbě výrobců. 

Jak naopak řeší/řešili prvovýrobci současnou nízkou cenu mléka?  Jednoduše navyšovali svoji výrobu na-
tolik, pokud nedosáhli svých požadovaných marginálních přínosů. Tento způsob „řešení” byl sice z pohledu 
jednotlivce či podniku nejrychlejší volbou, jak zmírnit ztráty, pokud byly ceny pod úrovní výrobních nákla-
dů. Ale z ekonomického hlediska je jasné, že právě takovéto řešení zvyšování produkce vede k silnému tlaku 
na ceny a k nastartování přirozené selekce mezi chovateli, kterou dříve neumožňoval evropský kvótový 
systém. Až nyní je všemu takto ponechán volný průchod. A to samé platilo a platí i u nás.

Největší výzvou pro české farmáře bylo překonat krizi, udržet svoji konkurenceschonost a společně se zpra-
covateli mléka neztratit podíly na trhu. Samozřejmě, že ani zpracovatelé nemohou jít dlouho proti trhu tím, 
že budou platit za surovinu dlouhodobě ceny vyšší než jsou výnosy za jejich výrobky. Z těchto důvodů proto 
došlo k razatnímu propadu nákupních cen až k současným hladinám okolo 6 Kč za litr.

Smysl jednoznačně mají opatření, která podpoří nárůst produkce v těch farmách, které jsou nově zainves-
továny a přeměněny na moderní chovatelské systémy a nyní i dokázaly lépe čelit a odolat náporům krize. 
Správné jsou ale i účelově cílené podpory pro ty farmáře, kteří pochopili, že v budoucnu nebudou konku-
renceschopní a rozhodli se proto z trhu odejít.



To, že se evropské mlékárenství nyní dostává postupně ze své krize, dokládá i skutečnost vyprazdňová-
ní zásob přebytků v intervenčních a soukromých skladech, nízké stavy zásob sýrů, opětovný nárůst cen 
spotového mléka a smetany, ale také pokračující investice do vybraných zemědělských i zpracovatelských 
podniků po celé Evropě.

Nizozemská Rabobank očekává, že současný pokles ceny syrového mléka by měl zbrzdit jeho výrobu, vyvo-
lat selekci mezi výrobci a následně opět nastartovat zvyšování poptávky, a to zejména v důsledku stávajících 
nižších cen. Rabobank dále předpokládá, že zásoby přebytků ve skladech, zejména sušeného mléka a sýrů, 
budou vyprázdněny nejdéle na podzim roku 2016, k čemuž přispějí i některá současná podpůrná opatření 
EU (zejména režim podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a sýrů). Cenový tlak 
se opětovně bude zvyšovat a ovlivní do konce letošního roku zcela zásadně další vývoj sektoru.

 Zdroj:  Evropská komise, DG AGRI, Milk Market Observatory, srpen 2016

Předpokládaný výhled mlékárenství do roku 2025
Na posledním kongresu Mezinárodní mlékařské federace ve Vilniusu (září 2015) se hodně diskutovalo 
o dlouhodobém vývoji mlékárenství. Německý institut IFCN z Kielu vy-
pracoval na základě matematického modelu prognózu vývoje mlékáren-
ství do roku 2025. Zvolenými předpoklady tohoto modulu jsou: 

• globální růst HDP v rozmezí 3,8 – 4,0 %  (dle IMF 10/2014)
• růst světové poptávky po mléce 2,4 – 2,5 %  (predikce IFCN)
• průměrná cena ropy ve výši 75 – 80 USD/barel v roce 2025
• směnný kurz EUR/USD na hodnotě 0,85

Model dále předpokládá:
• standardní vývoj počasí
• politický vývoj bez mimořádných událostí a distorzí
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• Za základ světové ceny krmiv byla použita hodnota 30 USD/100 kg krmiva (podle OECD-FAO Outlook 
7/2014) a světová cena mléka byla odhadnuta na 44,5 USD/100 kg  (predikce IFCN).

Na základě těchto parametrů byl prezentován výsledek, který je zřejmý z následující tabulky:

      Zdroj:  World Dairy Summit IDF, 2015 – prezentace T.Hemme (IFCN)

Nutno dodat, že predikované hodnoty pro rok 2025, kdy 
bude žít na této planetě již více než 8 miliard obyvatel, 
jsou poměrně optimistické, a lze si jenom přát, aby se 
tento scénář naplnil. Jsou z něho zřejmé dobré perspek-
tivy pro mlékárenský obor, i když určitá volatilita se stá-
vá novým fenoménem doby, se kterým je nutné počítat 
a naučit se jí řídit. Nicméně budoucnost mlékárenství 
je příznivá a zbývá si jenom přát, aby do tohoto vývoje 
nezasáhly ve větší míře nepředvídatelné události a ně-
které negativní externí faktory.

Také u nás v České republice máme dobré předpoklady 
pro budoucí pozitivní vývoj mlékárenství. Je tu dlouho-
letá mlékárenská tradice, vysoké know-how, dostatečný 
lidský potenciál, ale také optimální přírodní předpokla-
dy pro konkurenceschopnou produkci kravského mléka. 
Je tedy jenom na nás, jak se nám  podaří uchopit tuto 
novou výzvu v souladu s pravidly trhu, jak dokážeme 
konkurovat i všem významným evropským či světovým 
hráčům. Zkrátka je to jenom na nás, ale máme na to!



Mléko – perspektivní součast globální výživy 
Na posledním světovém mlékárenském summitu 
2015 ve Vilniusu, stejně jako v průběhu celosvětové 
výstavy EXPO 2015 v Miláně, se hodně diskutova-
lo o největším společenském tématu společnosti: 
nasytit stále rostoucí budoucí světovou populaci 
a čelit výzvám správné výživy. Již dnešní společnost 
se musí vypořádávat s řadou nutričních témat, jako 
jsou například obezita, diabetes a civilizační choro-
by zejména v rozvinutých zemích a naproti tomu 
podvýživa způsobená chudobou, ale opět celá řada 
z toho plynoucích civilizačních onemocnění v zao-
stalých a chudých světových regionech. Oba tyto extrémy, tedy obezita na jedné a malnutrice na druhé 
straně, vycházejí buď ze špatných návyků a znalostí o správně sestavené a vyvážené stravě nebo její ne-
správné volby, v případech podvýživy je to pak zapříčiněno zejména omezeným přístupem k ní, což může 
mít zničující dopad nejenom na jednotlivce, ale také na celé rodiny a potažmo na celou společnost.

Mléko a mléčné výrobky sehrávají v tomto případě důležitou roli při narovnávání nutričních parametrů 
v těch zemích, ve kterých dochází k přejídání, ale ještě více v zemích, které naopak trpí podvýživou. Buď se 
tedy jedná o příliš mnoho kalorií, nebo naopak příliš málo potřebných živin.

Prezident IDF Jeremy Hill k tomuto doslova uvedl: „Bohužel spotřebitelé ne vždy dost dobře rozumějí otáz-
kám správné výživy a zdraví a roli jednotlivých potravin ve výživě, a to zejména v těch oblastech světa, 
kde si nemůžeme dovolit mrhat našim výrobním potenciálem, našimi potravinami či mít naivní představy 
a přijímat nesprávná doporučení. Musíme se proto posunout od redukčního pohledu na výživu směrem 
k jednotlivým složkám potravin, a vzít při tom do úvahy jejich komplexní působení, ale také rozdílnost 
u individuálních životních stylů“.

Jednou věcí je tedy výživa jako taková, druhou pak je očekávaný nárůst populace naší planety o jednu mi-
liardu do roku 2025 a další celou miliardu do roku 2050. Nasytit tudíž populaci čítající devět miliard osob 
a zajistit jim také dostatek pitné vody a základních potravin, to je už samo o sobě obrovská výzva pro 
světové společenství, ale také skvělá 
příležitost, která se mlékárenství nabí-
zí. Mléko a mléčné výrobky totiž patří 
jednoznačně mezi nutričně hodnotné 
základní potraviny, a to nejenom po-
traviny sloužící k nasycení lidí, ale díky 
přítomným nutrientům k jejich pozi-
tivnímu přínosu k celkovému metabo-
lismu člověka, k dobrému vývoji kostry, 
zubů a svalů a k řízení celé řady život-
ně důležitých funkcí. Mléko má tedy 
slibnou budoucnost stále před sebou.
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BREXIT a evropské mlékárenství
V červnu 2016 rozhodli britští voliči větši-
nou 51,9 % hlasů ve vyhlášeném referendu 
o odchodu Spojeného království z Evropské 
unie. Spojené království patřilo vždy k nej-
významnějším hráčům evropského mléká-
renství, což dokladuje například skutečnost, 
že se jednalo o třetí zemi EU, pokud jde 
o objem výroby mléka (více než 15 miliard 
litrů ročně). V britském mlékárenství operu-
jí globální společnosti jako Arla Foods UK, 
Müller Wiseman Dairies, Dairy Crest, United 
Dairy Farmers, First Milk a další. Otázkou tedy zůstává, zda či jak tento takzvaný BREXIT ovlivní také další 
vývoj evropského mlékárenství.

Velká Británie dnes například dováží ze zemí EU téměř dvojnásobek množství sýrů, než země EU před uva-
lením ruského embarga vyvážely do Ruska. Dobře víme, jaké důsledky ruské embargo pro EU znamenalo, 
proto je nemožné si představit, co by znamenal takovýto výpadek v případě Spojeného království.  To prostě 
není možné! 

V roce 2015 byly do Velké Británie dovezeny potraviny a nápoje (kromě tabáku a alkoholických nápojů) 
v celkové hodnotě 44 miliard €, z čehož 31 miliard € (70%) pocházelo z EU. Ale i opačně: vývoz potravin 
ze Spojeného království do zemí EU představuje dnes hodnotu 11 miliard €.

Dovozy potravin do Velké Británie ze zemí EU mají navíc v posledních letech stoupající trend, který nebyl 
přerušen ani v krizových letech 2009-2010. Nejvýznamnějšími vývozci potravin do Británie jsou Nizozem-
sko (18%), Irsko (15%), Německo (14%) a Francie (12%). A tyto země jsou pro Spojené království především 
exportéry mléčných výrobků.

Velká Británie je po Itálii druhým největším dovozcem sýrů. Import sýrů ve výši 480 tisíc tun ročně před-
stavuje 58 % mlékárenského dovozu. Například samotné Irsko sem vyváží 139 tis. tun sýrů a Francie něco 
málo přes 100 tisíc tun.

Francie dále vyváží do Velké Británie přes 150 tisíc tun čerstvých mléčných výrobků, velké objemy směřují 
ale také z Německa. Irsko je zase významným dodavatelem konzumních mlék a smetan (52 % britského 
dovozu), ale také sušených mlék a másla (67 % britského dovozu).

Tato čísla tedy jednoznačně dokumentují, jak by byly tyto evropské země zranitelné, pokud by přišly o brit-
ský trh. V případě Irska představuje export do Velké Británie 20 % jeho celkového mlékárenského vývozu, 
v případě Německa, Francie a Nizozemí představuje export do Británie pouze okolo 2 % jejich vývozu.

Analytici dnes diskutují i nad možnými scénáři, pokud by došlo k narušení exportních trhů vlivem Brexitu. 
V případě pouze teoretického uzavření britských hranic by nejvíce utrpělo Irsko, a dopad na něj by byl 
daleko silnější, nežli po účincích ruského embarga. Nicméně analytici takovýto negativní scénář vůbec ne-
připouštějí. Pokud by zase oboustranně došlo k uvalení dovozových cel, znamenalo by to dozajista zvýšení 
cen výrobků, které by se staly pro spotřebitele nezajímavé.

Osobně si myslím, že v dohledné době však k žádným překotným změnám nedojde. Mlékárenství Spojeného 
království je vyspělé, konkurenceschopné, odolné, a to jak na domácí, tak i na evropské a světové úrovni 
a zůstane i nadále hybnou silou světového mlékárenského sektoru.

Proces vyjednávání o konečném vystoupení země z Evropské unie bude probíhat nejméně po dobu dvou let, 



ve kterých budou i mlékárenské společnosti EU, ale také jejich profesní organizace, jako například Evropská 
mlékařská asociace (EDA) či evropský svaz obchodníků s mléčnými výrobky Eucolait, ale určitě i organizace 
prvovýrobců, spolupracovat s britským profesním svazem Dairy UK zastřešujícím jak prvovýrobce, tak zpra-
covatele na tom, aby mezi EU a Velkou Británií zůstala v mlékárenství dobrá provázanost a aby ani jedna 
strana nebyla vystavena jakýmkoliv negativním dopadům rozhodnutí přijatého obyvateli Velké Británie 
v referendu o setrvání v Unii.

Velká Británie je navíc a také zůstane, stejně jako všechny členské státy EU a Evropská unie jako taková, 
členem Mezinárodní obchodní organizace (WTO), což je předpokladem dobrého společného základu pro 
vzájemné budoucí vztahy obou oblastí jako je tomu dnes.

Z politického hlediska je však možné očekávat, že se virtuální „ekonomické a politické centrum“ Evropské 
unie bude posouvat o něco více na jih, o čemž budou zřejmě státy EU hodně diskutovat při přípravě země-
dělské strategie po roce 2020.

Předpokládejme tedy, že „BREXIT“ bude postupovat „civilizovaným“ způsobem, což je v zájmu jak spotře-
bitelů, tak výrobců a zpracovatelů mléka na obou stranách. Ke změnám určitě dojde, ale budou zaváděny 
postupně, což by mělo umožnit zejména vývozcům postupné přesměrovávání svých produktů na jiné trhy, 
a to v průběhu několika let. Mnohé dnes dovážené mléčné výrobky, které Velká Británie potřebuje, navíc 
nebude schopna vyrábět okamžitě sama, takže je pravděpodobné, že ještě dlouho zůstane zachován sou-
časný status quo. 



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ 

MLÉKÁRENSKÝ

Českomoravský svaz mlékárenský je stavovskou orga-
nizací 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 organi-
zace, dodavatelé technologií, obalů a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, 
poradenské a servisní společnosti. ČMSM má ve svých řadách rovněž i několik individu-
álních členů.

Hlavním posláním ČMSM je hájení zájmů svých členů především vůči státní správě 
a odborným institucím a 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 síd-
lem v Bruselu, pro výrobce tavených sýrů koordinuje rovněž členství v ASSIFONTE, tedy 
v evropském svazu výrobců tavených sýrů. Velmi úzká je také spolupráce s Českým komi-
tétem 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 
vydává 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.:  274 821 759
e-mail: info@cmsm.cz, projekty@cmsm.cz
http://www.cmsm.cz
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PRESENTER PROF ILE :
Kinga Adamaszwili is a Nutrition, Health & Food Law Offi cer at the Euro-
pean Dairy Association (EDA).
Kinga has professional experience in the fi elds of nutrition, food legislation and public health in a num-
ber of organisations, including the Polish Chief Sanitary Inspectorate in Warsaw, the World Health Or-
ganisation Regional Offi ce for Europe in Copenhagen (WHO Europe), the European Commission Food 
and Veterinary Offi ce in Ireland (FVO) and the European Food Safety Authority in Parma (EFSA). 
Before joining EDA in November 2015, Kinga has worked for several years in a Brussels-based trade as-
sociation representing the European consumer health care industry (AESGP) where she was in charge of 
food supplements regulatory affairs (including labelling, claims, ingredients, additives and food safety).
Kinga studied at the Warsaw University of Life Sciences and at the Life Sciences Faculty of the University 
of Copenhagen. She holds a Master Degree in human nutrition, food technology and consumer sciences.
She speaks Polish (mother tongue), English, Italian and some French.

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO :
Kinga Adamaszwili pracuje v sekretariátu Evropské mlékařské asociace v Bruselu, kde je zodpovědná za 
oblast výživy, zdraví a potravinářské legislativy. 
Kinga získala odborné zkušenosti z oblasti výživy, potravinářské legislativy a veřejného zdraví v řadě 
organizací, ve kterých dříve pracovala, včetně polského vrchního Sanitární inspektorátu ve Varšavě, Re-
gionálního úřadu Světové zdravotnické organizace pro Evropu v Kodani (WHO Europe), Úřadu pro kon-
trolu potravin a veterinárního úřadu Evropské komise v Irsku (FVO) a Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin v Parmě (EFSA).
Před nástupem do EDA v listopadu 2015 působila Kinga několik let v Evropském sdružení pro ochranu 
zdraví a spotřebitele se sídlem v Bruselu (AESGP), kde byla zodpovědná za regulační záležitosti týkající 
se doplňků stravy (včetně označování, tvrzení, přísad, aditiv a potravinové bezpečnosti).
Kinga vystudovala přírodní vědy na univerzitě ve Varšavě a fakultu přírodních věd Univerzity v Kodani. 
Má inženýrský titul z oblasti výživy, potravinářské technologie a spotřebitelských věd.
Mluví polsky (mateřský jazyk), anglicky, italsky a částečně francouzsky.
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The variety of products offered by the European dairy sector 
reflects the richness and diversity of our culinary traditions 
and cultural heritage which we want to preserve and proudly 
promote. 

The EU quality sche-
mes1 (such as Protec-
ted Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indica-
tion (PGI) or Traditional Speciality Guaranteed (TSG)) have been 
developed to encourage diverse agricultural production, as well 
as to promote and protect names of quality agricultural products, 
including many dairy products. With more than 300 cheeses and 
other dairy products registered under the EU quality schemes the 
dairy sector plays an extremely important role in our culinary and 
cultural heritage. 

In the Czech Re-
public, several 

cheeses such as Olomoucké tvarůžky (picture), Jihočeská 
Niva and Jihočeská Zlatá Niva are currently protected under 
the PGI scheme, which guarantees that at least one of the 
stages of production, processing or preparation takes place 
in the indicated geographical area.

At the same time, the 
dairy sector continuously innovates to meet changing consumer ex-
pectations to ensure a wide range of products on the market, including 
highly specialised products with functional dairy ingredients, innovative 
packaging, adapted nutrient composition etc. The endless creativity and 
innovative spirit of dairy companies in responding to the new trends can 
be observed at the market shelves, trade fairs and competitions2. 

The common denomina-
tor of all dairy products is the raw material – milk – and 
its unique nutritional values ensuring a prominent place in 
our diet at all life stages. The health benefits of milk and 
dairy have been continuously acknowledged not only in the 
dietary recommendations of all national health authorities 
but also by the European Commission in the recently eva-
luated European School Milk Scheme3. The aim of the School Milk Scheme existing since 1977 is to shape 
good dietary habits in school children. The most recent figures for the 2013/14 school year show that over 
19 million children in 26 Member States benefited from the School Milk Scheme. EDA has been actively in-
volved in the recent revision of the scheme and provided scientific evidence for the importance of including 
milk and different dairy products in children diet with positive effects observed during the whole life. This 
was an important basis for continuing to allow not only plain milk and dairy products but also flavoured 
milks and cheeses in the European School Milk Scheme.

1 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm 
2 http://www.foodbev.com/news/winners-of-the-world-dairy-innovation-awards-2016-announced/ 
3 http://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme/index_en.htm 



The current dietary advice in the EU recommends on 
average 2 to 3 servings of dairy per day for adults and 
3 to 4 servings for children. Unfortunately, the consumpti-
on data show that in many countries people do not meet 
their dietary advice for dairy which may lead to important 
shortages of nutrients. It is therefore important that the 
dairy sector and health authorities continue promotion of 
health benefits of dairy consumption as part of a balanced 
and varied diet of the European citizens.

Nutrition science positions dairy products very high as na-
tural sources of high quality protein and important con-
tributors to 

the intake of vitamins B and minerals, including not only 
calcium but also phosphorus and iodine. In a Western diet, 
dairy products provide between 40% and 70% of the reco-
mmended daily calcium intake4. 

It seems that with such a great, tasty and nutritious pro-
duct, the possibilities for positive promotion of dairy are 
infinite. However, as we know, there are also legal limitati-
ons to what we can say on a product label or in a promotion 
campaign. 

Communication and advertisement of nutrition and health 
benefits of dairy products (as well as any other foods) is 
strictly regulated in the EU, for example by the Nutrition 
and Health Claims Regulation 1924/2006 which harmoni-
ses the use of statements such as ‘source of calcium’ (nu-
trition claim) or ‘protein is needed for normal growth and bone development in children’ (health claim). 

The current list of permitted claims5 on food 
consists of 256 health claims and 30 nutrition 
claims which can be legally used in communi-

cation to consumers on labelling, advertising and promotion campaigns. 

Each health claim needs to undergo an authorisation procedure which inclu-
des a thorough scientific evaluation carried out by the European Food Safety 
Authority (EFSA) and a final authorisation decision by the Standing Commi-
ttee formed by the European Commission and Member States, followed by 
the scrutiny of the European Parliament and the Council. Usually a positive 
evaluation of EFSA is followed by the claim authorisation. However, in some cases a positive opinion of 
EFSA might be rejected by the Member States or by the Parliament. Such decisions are usually politically 
justified by the protection of public health and avoiding misleading the consumers. 

Although the Claims Regulation dates back to 2006, there are few areas of the Regulation which have never 
been implemented, such as nutrient profiles, which are of particular relevance to dairy products. 

4 http://www.milknutritiousbynature.eu/en/home/ 
5 http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 
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If nutrient profiles are set foods would need 
to respect certain limits of nutrients such as salt, 
fats and sugars in order to bear health claims. 
For many full fat dairy products such as semi-
-hard and hard cheese these limits would mean 
that communication related e.g. to calcium or 
protein and health benefits would not be allowed. 

The European Commission is currently evalua-
ting whether nutrient the concept of nutrient 
profiles is still relevant, especially in the context 
of the newest food labelling law from 2011 which 

requires mandatory nutrition information as of December 2016. EDA is one of the sectors actively involved 
in the stakeholder’s consultation. 

The new Food Information to Consumers Regulation 1169/2011 harmonises the EU rules of food labelling 
however some aspects particularly important for dairy – such as rules for voluntary origin labelling - are 
still at the stage of being discussed by the European Commission, Member States and industry. Origin labe-
lling on a voluntary basis is often used as a marketing tool for dairy products and as such EDA welcomes 
the current work on the harmonisation of the EU rules.

In 2015 the European Commission prepared a detailed analysis of different options for mandatory origin 
for milk and milk products and concluded that in spite of a consumers‘ interest for the origin of milk 
consumers‘ overall willingness to pay for this information appears to be modest. The Commission report 
acknowledged that the mandatory origin labelling of milk used as 
an ingredient in dairy products can result in adverse economic im-
pacts, further traceability requirements and would be burdensome 
for milk and dairy products. These official conclusions are suppor-
ted by the dairy industry. EDA expressed on numerous occasions its 
position against the introduction of national rules on mandatory 
origin labelling for milk and dairy products and its firm support for 
the European legislation on voluntary rules.

In parallel, repeated requests for mandatory origin indication for 
milk and dairy (as well as meat) can be observed at the level of the European Parliament and consumers 
organisations. Despite the conclusions of the European Commission report that voluntary origin labelling 
is the best option for milk and dairy products6, more and more countries notify national laws on mandatory 
origin labelling.

In 2016, the series of national laws on mandatory origin labelling for milk and dairy notified under Food In-
formation Regulation 1169/2011 has started with France. Surprisingly, the European Commission did not 
oppose the national measure on mandatory origin labelling despite a wide opposition from the dairy indu-
stry and the food industry as a whole. The recent developments stand in evident contrast to the Commissi-
on’s own report of 2015 supporting voluntary rules. It remains to be seen which would be the consequences 
for the single EU market for dairy products – but it is certain that after France, more countries will follow. 

6 http://ec.europa.eu/agriculture/milk/origin-labelling/com-2015-205_en.pdf 



Many current hot topics at the EU level are related to regulations around nutrition and food labelling. This 
is why the EU dairy industry, represented by the European Dairy Association (EDA)  offices in Brussels, 
remains actively involved in discussions on nutrition, diet and provision of information to consumers. EDA 
puts significant efforts and resources to ensure that the voice of the dairy industry is heard – not only 
in Brussels by the European institutions but also by the national governments, thanks to the efficient ne-
twork of our EDA members. This continuous work on nutrition and labelling topics is essential to ensure 
the most favourable regulatory environment for dairy and promotion of dairy products in the EU. 

Český překlad: Pavel Vandas, Jiří Kopáček

Propagace mléčných výrobků: Příležitosti a výzvy v kontextu současné zdravotní a výživové 
politiky v Evropské unii“

Široká nabídka výrobků nabízených evropským mlékárenstvím odráží bohatství a rozmanitost našich kuli-
nářských tradic a kulturního dědictví, které chceme zachovat a hrdě propagovat. 

Tyto systémy jakosti EU, jako je chráněné označení původu (PDO), chráněné zeměpisné označení (PGI) nebo 
zaručená tradiční specialita (TSG), byly vyvinuty s cílem podpořit různorodou zemědělskou výrobu, jakož 
i podporovat a chránit názvy jakostních zemědělských produktů, včetně mnoha mléčných výrobků. Odvětví 
mléka hraje s více než 300 sýry a dalšími mléčnými výrobky registrovanými v rámci režimů jakosti EU velmi 
důležitou roli v našem kulinářském a kulturním dědictví.

V České republice existuje také několik druhů sýrů, jako jsou Olomoucké tvarůžky (viz obr.), Jihočeská Niva 
a Jihočeská Zlatá Niva, které jsou v současné době chráněny v rámci režimu PGI, který zaručuje, že alespoň 
jedna z fází výroby, zpracování nebo přípravy probíhá v uvedené zeměpisné oblasti.

Zároveň mlékárenský sektor neustále inovuje podle měnících se očekávání spotřebitelů s cílem zajistit 
širokou škálu produktů na trhu, včetně vysoce specializovaných produktů s funkčními mléčnými ingre-
diencemi, inovativním balením, upraveným složením živin, atd. Nekonečnou tvořivost a inovativního du-
cha mlékárenských společností reagujících na nové trendy lze pozorovat na regálech obchodů, veletrzích 
a soutěžích2. 

Společným jmenovatelem všech mléčných výrobků je surovina - mléko - a jeho jedinečné nutriční hodnoty 
zajišťující přední místo v naší stravě ve všech fázích života. Zdravotní přínos mléka a mléčných výrobků 
je neustále uznáván nejen v doporučeních všech národních zdravotnických orgánů, ale také Evropskou 
komisí v nedávném vyhodnocení programu EU „Mléko do škol“3. Cílem programu „Mléko do škol“, který 
existuje od roku 1977, je především vytváření správných stravovacích návyků školních dětí. Nejnovější úda-
je za školní rok 2013/14 ukazují, že do programu „Mléko do škol“ bylo zapojeno více než 19 milionů dětí 
ve 26 členských státech. EDA se aktivně podílela na nedávné revizi programu a předložila vědecké důkazy 
o významu začlenění mléka a různých mléčných výrobků do dětské stravy s pozitivními účinky pozorova-
nými v průběhu celého života. To byl důležitý základ pro pokračující souhlas se začleněním nejenom neo-
chuceného konzumního mléka a mléčných výrobků, ale i ochuceného mléka a sýrů do tohoto evropského 
programu „Mléko do škol“.

Současné výživové poradenství v EU doporučuje konzumaci v průměru dvou až tří porcí mléčných výrobků 
denně pro dospělé a 3 až 4 porce pro děti. Údaje o spotřebě bohužel ale ukazují, že v mnoha zemích lidé 
nedodržují tato výživová doporučení pro mléčné výrobky, což může vést k významnému nedostatku živin. 
Je proto důležité, aby celé mlékárenství a zdravotnické orgány pokračovaly v propagaci a komunikaci zdra-
votních výhod konzumace mléčných výrobků jako součásti vyvážené a pestré stravy evropských občanů.

Věda o výživě cení mléčné výrobky velmi vysoko jako přírodní zdroj vysoce kvalitních bílkovin a důležitý 
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přínos pro příjem vitaminů B a minerálů, včetně nejen vápníku, ale i fosforu a jódu. V naší západní stravě 
poskytují mléčné výrobky od 40% do 70% doporučené denní dávky vápníku4. 

Zdá se, že tento skvělý, chutný a výživný produkt nabízí nekonečné možnosti pro pozitivní propagaci mléč-
ných výrobků. Nicméně, jak víme, existují také zákonná omezení toho, co můžeme sdělit na etiketě výrobku 
nebo v propagační kampani.

Komunikace a reklama postavená na výživových a zdravotních přínosech mléčných výrobků (stejně jako ja-
kýchkoliv jiných potravin) jsou v rámci EU přísně regulovány, například nařízením o výživových a zdravot-
ních tvrzeních 1924/2006, které harmonizuje používání prohlášení jako „zdroj vápníku“ (výživové tvrzení) 
nebo „protein je potřebný pro normální růst a vývoj kostí u dětí“ (zdravotní tvrzení).

Aktuální seznam povolených tvrzení5 pro potraviny se skládá ze 256 zdravotních tvrzení a 30 výživových 
tvrzení, která lze legálně používat pro informování spotřebitele na etiketách či  při reklamních a propagač-
ních kampaních.

Každé zdravotní tvrzení musí projít schvalovacím řízením zahrnujícím důkladné vědecké hodnocení, které 
provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a konečným rozhodnutím o registraci Stálým vý-
borem ustaveným Evropskou komisí a členskými státy, po kterém následuje detailní prověření ze strany 
Evropského parlamentu a Rady. V případě kladného hodnocení EFSA obvykle následuje schválení daného 
tvrzení. V některých případech však kladné stanovisko EFSA může být odmítnuto členskými státy nebo 
Evropským parlamentem. Taková rozhodnutí jsou obvykle politicky odůvodněna ochranou veřejného zdraví 
a zamezením toho, aby nebyli spotřebitelé uvedeni v omyl.

Přestože jsou tvrzení ošetřena Nařízením, které pochází již z roku 2006, existuje malé množství aspektů 
Nařízení, které nebyly nikdy realizovány, jako jsou nutriční profily, které mají zvláštní význam pro mléčné 
výrobky.

Pokud by byly ustanoveny nutriční profily, potraviny by musely respektovat určitá omezení obsahu živin, 
jako jsou soli, tuky a cukry, aby se na jejich obalech mohla uvádět zdravotní tvrzení. Pro mnoho plnotuč-
ných mléčných výrobků, jako jsou polotvrdé a tvrdé sýry, by tyto limity znamenaly, že by nebyla dovolena 
komunikace související např. s vápníkem nebo bílkovinami a zdravotními výhodami. 

Evropská komise v současné době vyhodnocuje, zda je koncepce nutričních profilů stále relevantní, a to 
zejména v souvislosti s nejnovějším zákonem o označování potravin z roku 2011, který od prosince 2016 
vyžaduje povinné nutriční údaje. EDA je jedním z odvětví, které se aktivně podílejí na konzultacích zúčast-
něných stran.

Nové informace o potravinách vyplývající ze „spotřebitelského“ nařízení 1169/2011 harmonizují pravidla 
EU o označování potravin, některé aspekty pro mléčné výrobky zvláště důležité - jako pravidla pro dobro-
volné označování původu - jsou stále ve fázi projednávání Evropskou komisí, členskými státy a průmyslem. 
Označování původu na základě dobrovolnosti je často používáno jako marketingový nástroj pro mléčné 
výrobky a EDA jako taková vítá současnou práci na harmonizaci pravidel EU.

V roce 2015 Evropská komise připravila podrobnou analýzu různých možností povinného označování půvo-
du mléka a mléčných výrobků a dospěla k závěru, že i přes zájem spotřebitelů o označování původu mléka, 
se zdá být ochota spotřebitelů platit za tuto informaci celkově nízká. Zpráva Komise uznala, že povinné 
označování původu mléka použitého jako složka mléčných výrobků, může vést k nepříznivým ekonomic-
kým dopadům, dalším požadavkům na sledovatelnost a byla by zátěží pro mléko a mléčné výrobky. Tyto 
oficiální závěry jsou podporovány mlékárenským průmyslem. EDA vyjádřila při mnoha příležitostech svou 



pozici proti zavedení vnitrostátních právních předpisů o povinném označování původu u mléka a mléčných 
výrobků a svou pevnou podporu pro evropskou legislativu na základě dobrovolnosti.

Zároveň lze na úrovni Evropského parlamentu a spotřebitelských organizací pozorovat opakované žádosti 
o povinné uvádění původu u mléka a mléčných výrobků (stejně jako u masa). Navzdory tomu, že závěry 
Evropské komise uvádějí, že dobrovolné označování původu je nejlepší volbou pro mléko a mléčné výrobky6, 
informuje stále více zemí o vnitrostátních právních předpisech o povinném označování původu.

V roce 2016 zahájila Francie sérii oznámení o vnitrostátních právních předpisech týkajících se povinného 
označování původu pro mléko a mléčné výrobky, uvedených v rámci Nařízení o poskytování informací 
o potravinách č. 1169/2011. Překvapivé je, že Evropská komise neoponovala vnitrostátním opatřením 
o povinném označování původu přes širokou opozici ze strany mlékárenského průmyslu a potravinářské-
ho průmyslu jako celku. Nedávný vývoj stojí ve zřejmém protikladu k vlastní zprávě Komise z roku 2015 
podporující pravidla na základě dobrovolnosti. Je třeba vyčkat, jaké budou důsledky pro jednotný trh EU 
s mléčnými výrobky - je ale jisté, že po Francii budou následovat další země.

Mnoho současných horkých témat na úrovni EU se vztahuje k předpisům kolem výživy a označování potra-
vin. Z tohoto důvodu zůstává mlékárenský průmysl EU, zastoupený Evropskou mlékařskou asociací (EDA) 
v Bruselu, aktivně zapojen do diskuse o výživě, stravě a poskytování informací spotřebitelům. EDA vynaklá-
dá značné úsilí a prostředky k tomu, aby byl hlas mlékárenského průmyslu slyšet - a to nejen v Bruselu ze 
strany evropských institucí, ale také ze strany národních vlád, a to díky efektivní síti našich členů EDA. Tato 
kontinuální práce na tématech spojených s výživou a označováním je nezbytná pro zajištění co nejpřízni-
vějšího regulačního prostředí pro mlékárny a propagaci mléčných výrobků v EU.



Jsou slabě solené, v základní chuti smetanově nakyslé a v ochucených variantách dle použité přísady. Jsou určené 
k přímé konzumaci v čerstvém stavu, výborné jsou k vínu, také se výborně budou hodit na občerstvení při párty 
a podobně.

VÍCE NEŽ 110 LET MEZI PŘÍRODOU A VÁMI .. .

ČE R S T V É  S Ý R Y  O B A L O VA N É

Výrobky se vyznačují zvýšenou trvanlivostí. Vyrábíme je pod značkou Milky, Milki line nebo Krajanka. Jsou urče-
né k přímé konzumaci a dále se hodí na přípravu různých pomazánek a rychlého občerstvení.

T E R M I Z O VA N É  S M E T A N O V É  S Ý R Y  Z Á L E S Á K
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HLAVNÍ MLÉKÁRENSKÁ TÉMATA 
SLOVENSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ EU
 STANISLAV VOSKÁR

 SLOVENSKÝ  MLIEKARENSKÝ ZVÄZ (SMZ) - BRATISLAVA, SLOVENSKO

PROFIL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Stanislav Voskár, prezident SMZ. Pozíciu prezidenta SMZ zastáva od 
roku 2014. V rokoch 2009 až 2016 pôsobil v spoločnosti Milsy, a.s., Bá-
novce nad Bebravou ako výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva. V 
súčasnosti je aj členom správnej rady Mliečneho fondu.

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únii je presne 
v období, keď Slovenský mliekarenský zväz oslavuje svoje 25. výročie. Bol 
založený v roku 1991.

Slovenský mliekarenský zväz dnes združuje 16 mliekarenských spoločnos-
tí, ktoré spracovávajú dve tretiny slovenského mlieka vyrobeného na 480 
mliečnych farmách. S ročnou produkciou kravského mlieka v objeme 850 
000 ton, Slovensko možno nepatrí medzi veľkých producentov v rámci EÚ, avšak ak vztiahneme našu pro-
dukciu k populácii v krajine, mliekarenský sektor má vysokú významnosť nielen pre agrosektor a vidiek, 
ale aj pre celkovú ekonomiku krajiny.

 

Vstup do roku 2016 z pohľadu mliekarenského sektoru nebol na Slovensku iný ako v celej Európe. Mliečna 
kríza zasiahla sektor tvrdo a pokiaľ je slovenský mliečny trh limitujúci svojou veľkosťou a otvorenosťou, 
náš mliekarenský sektor bol zasiahnutý omnoho viac, než v mnohých iných krajinách európskeho spolo-
čenstva. Omnoho dôležitejšie je preto čeliť hlavným výzvam, ktoré stoja pred mliekarenským sektorom na 
Slovensku. Je to hlavne úloha vo zvýšení podielu domácej mliečnej výroby na celkovej spotrebe a taktiež 
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov ako takej. Podiel domácej produkcie na celkovej spotrebe je žalostný. 
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U konzumného mlieka je to síce 70%, avšak kyslomliečne výrobky dosahujú 48% a u syrov a masla dosahu-
jeme len tretinový podiel. Celková merná spotreba na obyvateľa a rok v úrovni 160 kg ďaleko zaostáva za 
tým, čo by sme chceli dosiahnuť.

Slovenský mliekarenský zväz má teda pred sebou veľa práce, ktorou chce zaistiť stabilizáciu mliečneho 
sektoru a zároveň položiť základy pre jeho budúci rast. Sme aktívnou samosprávou, ktorá sa spolupodieľa 
mimo iného aj na napĺňaní priorít v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ:

• Zlepšenie postavenia poľnohospodára v potravinovom dodávateľskom reťazci
• Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Prvou z priorít Slovenska je zlepšenie postavenia poľnohospodára v potravinovom dodávateľskom reťazci. 
„Súčasná kríza zvýraznila nedostatky fungovania potravinového reťazca, nerovnomerné rozdeľovanie marží 
a používanie nekalých obchodných praktík zo strany obchodných reťazcov voči svojim dodávateľom. Túto 
tému chceme dostať na európsku úroveň. Aby Európa proti takémuto konaniu postupovala spoločne. Len 
tak dokážeme zabezpečiť rovnomerné rozdelenie marže medzi prvovýrobcov, spracovateľov a obchodníkov. 
Poľnohospodári potrebujú na trhu férové podmienky,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR. Tejto téme sa chce SR  venovať aj na neformálnej septembrovej Rade ministrov 
v Bratislave.



CO NOVÉHO PŘINESLO IDF SYMPOSIUM 
O VÝROBĚ A ZRÁNÍ SÝRŮ 
KONANÉ V DUBNU 2016 V DUBLINU

MILADA PLOCKOVÁ
  ÚSTAV MLÉKA, TUKŮ A KOSMETIKY,  VŠCHT PRAHA

PROFIL PŘEDNÁŠEJ ÍC Í
Pedagogické aktivity:
• Přednášky z Mikrobiologie mléka, tuků a kosmetiky (1986-2011) 
 pro magisterský studijní program
• Přednášky z Mikrobiologie potravin a kosmetiky (2012-dosud), 
 pro magisterský studijní program Technologie potravin
• Vedení diplomových prací (70 studentů). 
• Vedení doktorských prací (12 studentů, 9 studentů úspěšně obhájilo). 

Vědecké aktivity:
• Antibakteriální a antifungální aktivita bakterií mléčného kvašení (BMK). 
• Stabilita probiotik v různých potravních systémech, enkapsulace probiotik. 
• Fenotypizace a genotypizace BMK s ohledem na jejich aktivity důležité pro mlékárenské technologie.
• Kvantifi kace laktobacilů a bifi dobakterií ve směsích.
• Aplikace probiotik v potravních a nepotravních systémech.

Vzdělání:
1972-1977  VŠCHT, obor technologie mléka a tuků 
1983 PhD,  VŠCHT obor chemie a technologie potravin 
1998 habilitace, VŠCHT, obor chemie a technologie mléka 

Zaměstnání:
1998 – dosud:  docentka,  VŠCHT, Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Aktuální členství v organizacích a další činnosti:
• Členka Vědecké rady VÚM Praha 
• Členka Českého komitétu IDF 
• Členka redakční rady časopisu Mlékařské listy – zpravodaj 
• Členka redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences 

Ve dnech 11. - 13. dubna 2016 se v Dublinu, hlavním městě Irska, uskutečnila významná mlékařská 
vědecká událost: IDF DST Parallel Symposia 2016.  V konferenčním centru Double Tree probíhaly para-
lelně přednášky a posterové sekce tematicky zaměřené jednak na nové poznatky v oblasti zahušťování a 
sušení mlékárenských produktů (Dairy Products Concentration and Drying Symposium), jednak na novinky 
v oblasti sýrařské vědy a technologie (Cheese Science and Technology Symposium). 

Spojení těchto dvou zdánlivě odlišných oblastí výzkumu a průmyslové činnosti lze hledat jednak v oblasti 
zpracování vedlejšího produktu sýrařství – syrovátky, jednak ve využití různých způsobů koncentrace kom-
ponent mléka a mléčných surovin a přípravy směsí s pozměněným obsahem jednotlivých základních složek 
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mléka pro účely výroby sýrů. Fyzikální (především membránové procesy) a enzymatické úpravy mléka 
(zvláště mléčných bílkovin) přinášejí nové možnosti využití a přitahují pozornost průmyslu pro nutriční 
i funkční výhody takto připravených ingrediencí. Výsledkem spojení těchto dvou zájmových oblastí byl např. 
projekt o výrobě čedaru s využitím izolátu micelárního kaseinu (micellar casein isolate – MIC) připraveného 
kombinací mikrofiltrace a ultrafiltrace. Dosud byl MIC úspěšně aplikován při výrobě bílých sýrů zrajících 
v solném nálevu, kde velký podíl syrovátkových bílkovin v sušině nepředstavuje problém, na rozdíl od 
dlouho zrajících sýrů. Na základě spolupráce dánských vědců z University of Copenhagen a expertů z Inova-
tion Centre Brabrand, Arla Foods Amba byla vypracována inovativní technologie výroby čedaru s MIC bez 
odpouštění syrovátky řešící v několika bodech dosažení požadovaného průběhu proteolýzy sýra během 
zrání.

Cheese Science and Technology Symposium v Dublinu bylo v pořadí již 7. konferencí IDF věnovanou tema-
ticky sýrařství a navázalo na sérii vysoce úspěšných konferencí zahájených v roce 1992 a konaných vždy 
jednou za 4 roky.  V této souvislosti nelze nezmínit i úspěšné konání 4. IDF Symposium on Cheese: Ripening, 
Characterisation and Technology konané v roce 2004 v Praze organizované Českomoravským svazem mléká-
renským, Českým komitétem IDF a VŠCHT v Praze. 

IDF DST Parallel Symposia 2016 se zúčastnilo téměř 600 mlékařských odborníků ze sféry akademické 
i výrobní z celého světa. V rámci Cheese Science and Technology Symposium bylo předneseno 48 přednášek 
a prezentováno 75 posterů v následujících tematických okruzích:

1. Manufacturing and Ripening Technologies 
Pozornost byla věnována standardizaci obsahu bílkovin v mléce s cílem zmírnění sezónních výkyvů 
ve složení mléka pomocí ultrafiltrace nebo mikrofiltrace a jejímu vlivu na výtěžnost sýrů, výrobě sýrů 
s využitím micelárního kaseinu, vlivu standardizace laktózy v mléce na složení, texturu, funkční vlastnosti 
a senzorické parametry sýra čedar a novému typu hovězího chymozinu zlepšujícího texturu, chuť a vůni 
sýrů.

2. Texture Control and Microstructure Dynamics
V rámci této sekce byly předneseny příspěvky o řízení textury sýrů se sníženým obsahem tuku/soli, vli-
vu výrobních operací na mikrostrukturu sýrů, lokalizaci mikroorganismů a jejich interakce během zrání, 
o mechanismu vzniku ok v sýrech, o vlivu distribuce tukových kuliček na fyzikální a senzorické vlastnosti 
sýra čedar a o společném vlivu redukce tuku a chloridu sodného na reologii sýrů.

3. Exploitation of Molecular Diagnostic Tools During Ripening
V této rozsáhlé sekci zazněly přednášky k problematice určování původu mikrobiálních vad sýrů na základě 
analýzy přítomných nukleových kyselin, k mikrobiální ekologii sýrů, a k využití sekvenování pro identifikaci 
a charakterizaci kmenů bakterií mléčného kvašení s funkčními vlastnostmi vhodnými pro výrobu a zrání 
sýrů. Také byl představen nový pohledu na zrání sýrů s využitím metabolomického přístupu, aplikace sek-
venování k charakterizaci enzymů katalyzujících dekarboxylaci tyrosinu a histidinu v sýrech vyrobených 
ze syrového mléka,  bakteriální dynamika a funkční analýza mikrobiálního společenství během zrání sýra 
Gouda,  nové poznatky o proteolytickém systému druhu Lactobacillus helveticus a detekce a typizace Lacto-
bacillus parabuchneri jako původci mikrobiálních vad sýrů.

4. Cheese Flavour Engineering and Characterization
Přednášky pojednávaly o možnostech, které poskytuje plynová chromatografie spojená s olfaktometrií 
pro analýzu aromatu sýrů, o instrumentálních metodách plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 
pro charakterizaci vůně sýrů, o metodice screeningu bakterií se schopností produkce aromatických látek 
v sýru, genetickém potenciálu Leuconostoc spp. pro tvorbu aromatických látek v sýrech a schopností růz-
ných druhů bakterií mléčného kvašení tvořit aromatické látky při minimálních růstových rychlostech.



5. Cheese Microbiology 
Přednášky v této sekci pojednávaly o typizaci Lactobacillus parabuchneri v syrovém mléce a v sýru, o mož-
nosti využití druhově specifické přítomnosti tagatosa – 6 – fosfátové dráhy u kmenů druhu Lactobacillus 
casei pro eliminaci galaktózy ve fermentovaných mléčných výrobků včetně sýrů, druhově specifické kvanti-
fikaci propionibakterií v mléce a sýrech pomocí qPCR, o tvorbě ornitinu a oxidu uhličitého zákysovými kul-
turami v sýru Gruyère a o vlivu chloridu sodného na mikrobiální skladbu a metabolickou aktivitu bakterií 
v sýrech vyráběných s využitím Streptococcus thermophilus a Lactobacillus helveticus.

6. Processing of Fresh, Melted and Dried Cheeses
Zde zazněly přednášky o vývoji bílkovinných přísad pro výrobu tavených sýrů, o roli tavicích solí pro výrobu 
tavených sýrů z různých surovin, o aplikaci fosfatázové aktivity pro zlepšení stability koncentrátů sýrů, 
o vlivu výrobních parametrů na mikrostrukturu, texturu a funkční vlastnosti smetanových sýrů, ovlivňová-
ní obsahu vápníku v kaseinu s cílem vytvořit nový typ produktu s vysokým obsahem bílkovin.

7. Nutrifunctional Opportunities for Cheese
V této velmi zajímavé sekci byly předneseny příspěvky k roli sýrů a jejich komponent ve výživě. Přednášející 
se zabývali vlivem konzumace sýrů (norských) na rizika vzniku kardiovaskulárních chorob a metabolické-
ho syndromu, stanovením využitelnosti vápníku ze sýrů Grana Padano a Trentingrana v in-vitro pokusu, 
použitelností modelových in vitro systémů pro studium dezintegrace sýrů během trávicího procesu, proti-
zánětlivým efektem Propionibacterium freudenreichii in-vivo, rolí vápníku při trávení lipidů v sýru, vlivem 
sýra s vysokým obsahem vitaminu D a sníženým obsahem tuku na váhové přírůstky.

8. Model Cheese Investigations 
Zde byly představeny některé modelové systémy využívané např. pro testování chování tvrdých sýrů při 
vyšších teplotách, pro sledování vlivu mikrostruktury sýrů na difusi rozpuštěných látek a koloidní interakce 
přísad v modelovém sýru.

9. Milk Coagulation Properties
V krátké závěrečné sekci se jednalo o možnosti využití mléka z pozdních fází laktace pro výrobu sýrů 
a o vlivu krmení dojnic na složení, fyzikálně-chemické a procesní charakteristiky mléka.
V rámci prezentace posterů byla nad rámec přednáškových sekcí samostatná sekce věnovaná mechanismu 
proteolýzy v sýrech:

10. Mechanisms of Cheese Proteolysis
Zde bylo možné získat nejen informace o vlivu vybraných kmenů druhů Lactobacillus delbrueckii, Lacto-
bacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus na průběh zrání určitých typů sýrů, ale i poznatky k produkci 
biologicky aktivních peptidů s různými účinnostmi (např. s antioxidační nebo insulinotropní aktivitou) 
v sýrech, vliv náhrady mléčného tuku a probiotického kmene Lactobacillus rhamnosus HN001 na proteolý-
zu u „cheese-like“ produktů. 

Celkově lze konstatovat, že v přednáškových i posterových prezentacích zaznívala potřeba spojení vědy, 
technologie a výrobní praxe. Důraz byl kladen na využití membránové frakcionace složek mléka s cílem ino-
vace výrobků, které přinesou nutričně vyvážené, zdraví prospěšné a pokud možno minimálně opracované 
výrobky. Dále byla pozornost věnována zlepšení organoleptických, funkčních a nutričních parametrů sýrů 
(důraz na produkty se zvýšeným obsahem bílkovin, sníženým obsahem tuku a chloridu sodného). Přestože 
mnoho prací se zabývalo problematikou sýrů se sníženým obsahem tuku, určitou renesanci zájmu zazna-
menal i mléčný tuk v souvislosti s novými poznatky o lepší využitelnosti nenasycených mastných kyselin 
z mléčného tuku lokalizovaných v polohách sn1 a sn3  a biologicky aktivních složek membrány tukové 
kuličky (např. fosfatidylserin a jeho pozitivní efekt na restauraci paměti, zpomalení průběhu Alzheimerovy 
choroby a zachování svalové hmoty ve vyšším věku). 
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Jednoznačně zajímavý byl přístup k poznání procesů spojených s  chemickými i fyzikálními změnami 
v průběhu výroby a zrání sýrů na molekulární úrovni s využitím špičkových analytických metod. V několika 
přednáškách i posterech byla věnována pozornost studiu textury sýrů pomocí sofistikovaných mikroskopic-
kých technik (SEM-skenovací elektronová mikroskopie, TEM-transmisní elektronová mikroskopie) umož-
ňující studium vlivů výrobních parametrů na mikrostrukturu sýrů, lokalizaci mikroorganismů a jejich 
interakce během zrání. Využití různých systémů chromatografických metod (GC-MS, GC-O, SPME) umožni-
lo detekci velkého množství těkavých sloučenin i stanovení jednotlivých aromatických látek v komplexních 
směsích typických pro buket sýrů.  

Mikrobiologie sýrů zaznamenala ohromné změny v přístupu k řešení tradičních problémů spojených 
s hodnocením kvality sýrů, detekcí mikrobiální vad i poznáním mikrobiologických a biochemických procesů 
spojených s výrobou a zráním sýrů, díky aplikaci molekulárně biologických metod analyzujících DNA, RNA, 
bílkoviny a metabolity. Nové metodické postupy změnily pohled na mikrobiální ekologii sýrů, lokalizaci 
kolonií na površích sýrů, tvorbu biofilmů ve vnitřních strukturách sýrů, vznik zón s různou koncentrací 
mikrobiálních enzymů. Studium metabolismu „in-situ“ umožnilo nové pohledy na zrání sýrů, sledování 
adaptace mikroorganismů na různé typy stresu, vysvětlení, co se děje během lyze mikroorganismů. Me-
tagenomika používající anonymní sekvenování DNA izolované se studovaného prostředí byla s úspěchem 
použita pro studium mikrobiální ekologie i k odhalování původců mikrobiálních vad sýrů. Např. Paul Cotter 
představil, jak byl pomocí  metagenomické analýzy odhalen jako původce růžovění sýrů termofilní na běž-
ných agarových půdách nekultivovatelný druh Thermus thermophilus produkující karotenoidní pigmenty. 
Naopak ve srovnání s minulostí prakticky nebyla řeč o bezpečnosti sýrů, riziku výskytu patogenních mik-
roorganismů a jejich toxinů, které by mohly být příčinou zdravotních problémů konzumentů.  Zdá se, že 
bezpečnost sýrů se již považuje za něco tak samozřejmého, co není zapotřebí řešit.

V řadě přednášek byla zdůrazněna potřeba interdisciplinárního přístupu (nutná spolupráce vědců, výrobců, 
technologů, gastroenterologů) v oblasti výzkumu trávení sýrů, kdy různá struktura sýra ovlivňuje způsob 
uvolňování živin a jejich absorpci v trávicím traktu i v oblasti poznání zdravotních benefitů sýrů spojených 
s celou řadou biologicky aktivních komponent včetně bioaktivních peptidů s rozmanitými aktivitami. 

Jak bylo zřejmé z přednáškových i posterových sdělení, špičkový výzkum a vývoj v sýrařské oblasti je v 
současné době prováděn především v zemích s tradičně rozvinutou sýrařskou výrobou jako jsou Dánsko 
(pracoviště Department of Food Science, University of Copenhagen, Inovation Centre, Brabrand, Arla Foods 
Amba), Francie (zastoupená experty z INRA Agrocampus Ouest, Rennes), Švýcarsko (Agroscope, Institute 
for Food Sciences, Bern), Holandsko (NIZO Food Research, DSM Food Specialities), Norsko (Norwegian 
University of Life Sciences), USA (Utah State University, Logan, Midwest dairy Foods Research Centre, 
South Dakota State University), Kanada (STELA Dairy Research Centre, Université Laval, Quebec City), 
Austrálie (The ARC Dairy Inovation Hub, The Bio21, The University of Melbourne, CSIRO Food and Nutri-
tion), Nový Zéland (Fonterra Research Development Centre, Palmerston North, Massey University, Palmer-
ston North). 

 Velmi početně byla prezentacemi zastoupena pořádající země Irsko, která se vždy intenzivně věnovala vý-
zkumu v sýrařské oblasti. O to více je aktivní v současnosti, kdy má nadbytky mléčné suroviny a má zájem 
je ve formě výrobků s vysokou přidanou hodnotou vyvážet do celého světa.  Pracuje např. na inovačních 
technologiích pro Saudskou Arábii (rekombinované mléčné výrobky pro výrobu čerstvých bílých sýrů). 
Samozřejmostí je zde těsná spolupráce zdejších universitních pracovišť (University College Cork, University 
College Limerick) výzkumného a vývojového centra (Teagasc, Food Research Centre, Moorepark Fermoy 
Cork), výrobců (Kerrygold Company) a exportérů (Ornua Dublin) mlékárenských výrobků.



NOVÉ APLIKACE V TECHNOLOGII SÝRŮ
GERT HOVEN, DSM FOOD SPECIALTIES, NIZOZEMÍ 
ČESKÝ SOUHRN: ZDENĚK ROZEHNAL, O.K. SERVIS BIOPRO, S.R.O. 

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO :  GERT VAN DEN HOVEN  
Gert van den Hoven vystudoval mlékárenskou technologii se sýrařskou 
specializací. Nejprve pracoval jako výrobní manažer v sýrárně společnosti 
Campina. Od roku 1988 působil v potravinářském výzkumu Nizozemské-
ho výzkumného ústavu mlékárenského (NIZO) jako projektový manažer 
pro mlékárenské technologie s odpovědností za nová řešení pro meziná-
rodní mlékárenský průmysl a specializací na sýrařské projekty. Od roku 
2009 pracuje ve fi rmě DSM Food Specialties jako expert v aplikaci mléká-
renských ingrediencí pro sýry.

PRESENTER PROF ILE
Gert van den Hoven studied dairy technology with a specialisation in 
cheese technology. He started his career at Campina as a production ma-
nager in a cheese plant. Since 1988 has been active at NIZO food research 
as a Project Manager Dairy Processing responsible for creating new solu-
tion for the international dairy industry, specialised in cheese related dairy projects. In 2009 he started 
at DSM Food Specialties as a Product and Application Specialist for dairy ingredients

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Ing. Zdeněk Rozehnal - absolvent SPŠM Kroměříž a VŠCHT Praha, fa-
kulty potravinářské a biochemické technologie. Od roku 1980 do roku 
2000 pracoval v mlékárenském průmyslu jako technolog a v kontrole 
jakosti. Od roku 2000 je zaměstnancem fi rmy O.K. SERVIS BioPro, kde 
je odpovědný za prodej a zákaznické aplikace mlékárenských produktů 
fi rmy DSM Food Specialties. Do jeho hlavní aplikační oblasti spadá i ob-
last přístrojů Dansenzor pro kontrolu a přípravu modifi kované atmosféry 
v potravinářství a dalších přístrojů pro kontrolní laboratoře v mlékárenství.

Sektor trhu zaměřený na výrobu a prodej sýrů dnes nabízí řadu příležitostí. 
V případě sýrů mají koneční spotřebitelé značná očekávání. Každý zakoupe-
ný výrobek musí splňovat řadu požadavků a chuť přitom stojí na prvním místě. Odborník na výrobu sýrů 
Gert van den Hoven přiblíží výrobu sýrů od jejích základů až do momentu, kdy se stává spíše uměním. 
Hořká chuť a jiné nežádoucí charakteristiky budou v očích zákazníka atraktivitu produktu vždy snižovat. 
K výrobě chutného sýra s uspokojivou strukturou je nutné mít pod kontrolou složení sýra a jeho aromatic-
ký profil a stejně důležité je dosahovat kvality v rámci únosných nákladů. Klíčovou výzvu tak představuje 
zvýšení výnosnosti při co možná nejnižších výrobních nákladech a dokonce zvýšení kvality sýra. Hlavní roli 
ve snaze dosáhnout těchto cílů hraje výběr správného syřidla a startovacích kultur.

Při výběru koagulantů a kultur pro výrobu sýra je zapotřebí vzít do úvahy širokou škálu faktorů. Pokud tak 
chtějí vytvořit atraktivní produkt a přilákat co možná největší skupinu konzumentů, musejí výrobci učinit 
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řadu promyšlených a proaktivních rozhodnutí. Jako expert na vývoj a výrobu syřidel a kultur poskytuje 
DSM Food Specialties na míru šitá řešení pro výrobu jedinečných sýrů, která přinášejí benefity v podobě 
zefektivnění a optimalizace procesu výroby, vyšší výtěžnosti a lepší kvality.

Jako globální partner na poli mlékárenského průmyslu se zaměřením na výrobu sýrů nabízí DSM komplet-
ní portfolio vysoce kvalitních ingrediencí jdoucí ruku v ruce se stálou technickou podporou. Tím pomáhá 
výrobcům sýrů zvýšit výtěžnost a zlepšit kvalitu jejich výrobků.

Ve své první části seznámí přednáška účastníky se strukturou firmy DSM a jejím širokým portfoliem pro-
duktů pro mlékárenství. Daná část je v tomto sborníku uvedena i obrazově. Další části prezentace budou 
vzhledem k jejímu rozsahu k dispozici účastníkům konference přímo na místě. 

Ve druhé části se přednáška obsáhle věnuje vlastní sýrařské technologii a jejím principům. Popisuje koloid-
ní systém mléka, ingredience nutné pro výrobu sýrů i faktory ovlivňující mléko jako surovinu. Zabývá se 
ošetřením mléka na sýry a detailně popisuje jednotlivé fáze přeměny mléka na sýr - sýření, krájení, synerezi, 
praní zrna, lisování a solení. Rovněž zde popisuje základní změny při zrání sýrů. Přednáška dává prostor 
postupům výroby některých sýrů, jako jsou např. sýry švýcarského typu či pasta filata.

Třetí část přednášky se zaměřuje na výzvy, problémy a jejich řešení. Jsou v ní popsány problémy s bakterio-
fágy, globální systém jejich detekce s použitím specializovaného softwaru a selektování nejodolnějších kme-
nů jednotlivých kultur do komerčních sestav. Představuje inovované portfolio kultur skupiny CT určených 
pro tzv. kontinentální sýry, jež jako kategorie zastřešují např. goudu, eidam a podobné evropské typy sýrů. 
Výklad prezentuje jejich složení, kysací i senzorické profily.      

 

V relativně nedávné době se výzvou stal požadavek trhu na dodávky syřidel bez konzervace při současném 
zachování jejich trvanlivosti, vyvolaný poplašnými zprávami o škodlivosti benzoanů v kombinaci s někte-
rými umělými barvivy. Přednáška ukazuje řešení DSM pro Fromase a další syřidla, u nichž není použita 
konzervace benzoanem.  Pilotním projektem bylo syřidlo Fromase XLG, které prokázalo funkčnost a bez-
problémovou trvanlivost i bez benzoanu. V současné době jsou již na český trh realizovány dodávka syřidla 
Fromase BF.                                             

V oblasti syřidel se také objevil zájem o syřidlo s menší proteolytickou aktivitou, vhodné především pro 
déle zrající sýry, jež by udrželo jejich pevnější konzistenci i po delším zrání. Tento požadavek byl vyřešen 
Maxirenem XDS, fermentačně získaným chymozinem, jehož vlastnosti jsou zde detailně prezentovány. Díky 
extrémní čistotě a specifičnosti Maxirenu XDS  lze snížit dávku enzymu do mléka při stejné sýřící síle, při-
čemž nízká proteolytická aktivita umožňuje udržet konzistenci sýra tužší, lépe plátkovatelnou i po delším 
zrání. Pevnější strukturu sýra dodává nejen sýrům polotvrdým, ale i sýrům typu pasta filata. Zároveň byla 
prokázána nižší tvorba hořkých peptidů než při použití přírodního syřidla. Maxiren XDS je méně závislý na 
vápníku, pH a teplotě mléka v průběhu roku, výsledkem je tedy stabilnější velikost zrna a lepší distribuce 
vody v sýru, což má pozitivní vliv v podobě vyrovnanějšího podílu sušiny v sýrech. Lepší distribuce vody 
a vyrovnanější sušina na průřezu sýra vede k menšímu množství defektů ve struktuře. Vysoká termolabilita 
pak zajišťuje šetrnou denaturaci zbytkové aktivity v syrovátce, čímž zvyšuje její hodnotu pro další využití. 



Té výrazně přispívá také vysoká specifičnost enzymu, která omezuje degradaci sérových bílkovin v syrovátce.

Nekonečnou výzvou je pro sýraře dosažení stále vyšší výtěžnosti při udržení standardní kvality sýra. Tento 
požadavek je možné řešit aktivním přístupem a spoluprací s experty DSM, kteří pro tyto účely používají 
speciální software, tzv. Process Scan, který analyzuje celý výrobní proces včetně vstupních surovin a tech-
nologického postupu. Tento systém tak umožňuje racionalizovat výrobu a plánovat pokusy bez nebezpečí 
chybných kroků. Vstupním monitoringem jsou zjištěna základní data a je kvantifikován výhled lepší výtěž-
nosti. Pak následuje vlastní optimalizace se zásahy do procesu výroby tak, jak je doporučeno expertem DSM, 
obvykle v několika krocích se zpětným ověřením účinnosti a kvality finálního výrobku. Cílem je vždy získat 
stejně kvalitní výrobek s vyšší výtěžností.

Poslední část prezentace konstatuje, že DSM má všechny nástroje i komponenty pro výrobu kvalitních sýrů 
s nejvyšší možnou výtěžností, tedy nejen syřidla, kultury a ochranné prostředky, ale i moderní počítačové 
metody pro optimalizaci výrobních procesů. Prostřednictvím jejich distributora, kterým je již 20 let firma 
O.K.SERVIS BioPro, jsou Vám tyto nástroje k dispozici.

Gert van den HovenGert van den Hoven
DSM Food SpecialtiesDSM Food Specialties

Cheese technnoloogy
Challenges, problems and theeir soluttions
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• Cheese Optimization Project Manager, NIZO,
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• Cheese Production Manager, Friesland-Campina, 
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Latin America: 
15 locations

1,000 employees

North Americaca: 
33 locations

4,000 employees

Europe: 
64 locations
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31 locations

3,000 employees
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8 locations
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Enzymy
Kultury

Chuťové ingredience

Ochrana potravin a úrody

Germantown
Waukesha

Delft

Delft

Saint Clar

Xinghuo

South Bend

Seclin

Yixing

Moorebank

Podporujeme celý řřetězzec
Od farmy až po konzumennta

Zdravývv  skot Zdravé vývv robkky Zdraví lidé

Nabízíme jedno z nejširších mlékárenských portfolií. JJsme globáální  leader v 
oblasti laktázy a  vitamínů, jeden z čelních dodavatelůů kultur, syyřidel a řř
dalších enzymů, probiotik, ochranných systémů a testů na antibiootika.
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Silage culture solutions
Promote®

OVN™ (Optimal Vitamin
Nutrition) animal 
nutrition solutions
Rovimix®

Antibiotic residual test
Delvotest®

Culture solutions
Delvo® Cheese,
Delvo® Fresh

Enzyme solutions
Fromase®, Maxiren®, 
Maxilact®,Piccantase®,
Accelerzyme®

servationPreserv
dDelvo® Cid

Pack-Age®

Quality vitamines & 
innovative nutrition
solution
Quali® blends, ROPUFA®, 
life’s DHA™

Zdravývv  skot Zdravé vývv robky Zdraví lidé

porrujeme ceeelllPPodp ýý řřřeeetě czec
OOd farmy až po konzuzuzumenmenmentatata

hnická podporaTech p p - FIC

Food Innnovvation tersCennt in Netherlands, USA and China
- PokusnáPokusná zazařřízeníízení pro sýry a kysané mléčné vývv robky
– Příprava vzorků pro zákazníky
– Analytické expertizy: chuťové a texturní analýzy,ýý , senzorické analýzyýý v tnímexpertne

panelu
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pp

kysacích
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Spoluprááce s instituty aa univerzitami …
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OCHRANA VAŠICH VÝROBKŮ 
A ZLEPŠENÍ KVALITY 
 VLADIMÍR VALENTA

 CHRISTIAN HANSEN CZECH REPUBLIC, S.R.O. 

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO 
Vladimír Valenta vystudoval SPŠ mlékárenskou, poté studoval na 
VŠCHT v Praze. Absolvoval několik kurzů a stáží v Nizozemí a ve Švéd-
sku se zaměřením na mlékárenskou a sýrařskou technologii, později 
také v Dánsku a Velké Británii.
Svoji praxi zahájil v roce 1976 v pražském Ústavu sér a očkovacích látek, 
v letech 1980- 1995 působil postupně v řadě pracovních funkcí v Mlékár-
ně Pragolaktos a.s. V roce 1996 nastoupil do společnosti Tetra Pak se 
zodpovědností za prodej mlékárenských technologií v České a Slovenské 
republice, kde působil do roku 2001. Od tohoto roku až doposud pracuje 
na pozici obchodního ředitele společnosti Chr. Hansen Czech Republic se 
zodpovědností za prodej a technologické poradenství v oblasti produktů 
této společnosti.

Ochrana vašich výrobků a zlepšení kvality
Snahou výrobců potravin je udržet výrobek po celou 
dobu použitelnosti ve stavu, jako když byl vyroben. 
Mimo různé metody jako chlazení / ohřev, ochranná 
atmosféra, přídatné látky – konzervanty, je jednou z 
nejstarších technik ochrany výrobku fermentace, kdy 
se současně změní charakter výrobku a prodlouží se 
jeho živostnost a tím i skladovatelnost. 

Fermentace je proces, při kterém se metabolickou čin-
ností mikroorganismů rozkládají cukry za tvorby speci-
fických látek daných pro specifické kmeny. 

V případě mléka, je „potravou“ pro mikroorganismy mléčný cukr – laktóza, která je přetvářena na specific-
ké látky – metabolity – jako jsou: kyselina mléčná, CO2, chuťové látky (diacetyl, acetaldehyd atd.) a široké 
spektrum specifických enzymů. Právě tvorby specifických enzymů se využívá při moderní metodě ochrany 
výrobků pomocí bio-protektivních kultur.

Bio-protektivních kultury
Bio-protektivní kultury jsou obecně vybrané kmeny mikroorganismů, které 
při své metabolické činnosti vytvářejí enzymy, které brání rozvoji některých 
dalších mikroorganismů. Tohoto jevu lze úspěšně využít v potravinářském 
průmyslu. 

Obecně jsou bio-ochranné kultury Chr. Hansen značeny jako BIO-SAFE®  a 
FreshQ® a zahrnují kultury pro celou škálu mlékárenských výrobků. Samo-
zřejmě existují kultury i pro masné výrobky, ale v našem případě se zaměříme 
pouze na mléko. 

O
A
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Všechny kultury dávají možnost udržet výrobku tzv. „Clean Label“ tzn., nemusí se deklarovat na obalu 
žádná přídatná látka, která udrží výrobek neporušený po celou dobu jeho živostnosti. 

V roce 2013 Chr. Hansen za koncept bio-ochranných kultur zístal cenu.

Kultura FreshQ® je v současné době nejlepší 
bio-ochranná kultura na trhu. 

Je navržena tak, aby při doporučeném dáv-
kování bylo dosaženo nejlepšího inhibičního 
efektu a tím docíleno i maximální ochrany i při 
poměrně velké náhodné kontaminaci výrobku 
plísněmi nebo kvasinkami.

Náš koncept jde dokonce i nad rámec pouhé 
náhodné kontaminace výrobku u výrobce a 
jeho povinnosti dodávat standardní a bezpečné 
výrobky na trh, ale výrobky, ve kterých je přidá-
na bio-ochranná kultura si uchovávají po celou 
dobu životnosti své původní vlastnosti, jako čerstvost a vzhled, a které se neznehodnotí ani při otevření a 
uchování u spotřebitele.

Určitá míra antimykotické aktivity je společným rysem bakterií mléčného kvašení.  Kmeny FreshQ® mají 
proti plísním vyšší aktivitu, než průměrnou.

Kmeny používané v kulturách 
FreshQ® jsou:

Lactobacillus rhamnosus a 
Lactobacillus paracasei. 

Oba druhy jsou kvalifikovány jako bezpeč-
né (QPS) EFSA EU a byly testovány, aby se 
potvrdilo, že neprodukují nežádoucí meta-
bolity (viz tabulka) nebo neskrývají nabyté 
antimikrobiální geny.

 

Příklad použití:
Joggurty a zakyysané smetaany:
Kultura: FreshQ® 2 (4)

Příklad inhibice růstu Debaromyces hansenii 

při kontaminaci  50cfu/g; skladovací teplota  7°C



Příklad kontaminace různými druhy kmene Penicillium v koncentraci 1000 spór na kelímek v zakysané 
smetaně skladované 28 dnů při teplotě 7°C.

P. crustosum, P. glabrum, P. brevicompactum, P. commune, P. solitum, A. versicolor

Technologický vliv na výrobek:
Kultury FreshQ® nemají vliv: 

  
  
  

- na pozdní dokysání (postacidifikaci)- na dobu prokysávání  
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- na viskozitu výrobku
- není zaznamenán jediný případ negativního vlivu na chuťovém profilu výrobku; po celou dobu použitel-

nosti výrobku se vyznačuje „čerstvostí“.  

SENZORICKÉ HODNOCENÍ:
• čerstvost po celou dobu trvanlivosti vý-

robku je daná také tím, že jeden z meta-
bolitů FreshQ® kultury je diacetyl

• při použití u zakysané smetany je vi-
ditelný větší vliv FreshQ® kultury na 
výslednou (větší) kyselost výrobku a 
rozpoznatelnější máslová“ chuť;

 



Dalším druhem ochranných kultur jsou kultury BIO-SAFE® pro výrobu sýrů polotvrdých a tvrdých, kde 
zamezí pozdnímu duření sýrů a vzniku pachutí způsobených například kmenem Clostridium. 

Kmeny používané v kulturách BIO-SAFE® jsou:

Lactococcus lactis, subsp. lactis

Lactococcus lactis, subsp. cremoris, kde jeden z produkovaných metabolitů je NISIN.

BIO-SAFE kultury jsou opět přidávány do mléka spolu se startovací kulturou. 
• protože se jedná o kulturu, není potřeba uvádět nisin na etiketě výrobku.
• BS kultury přispívají ke zvýraznění chuťového profilu sýru
• Nisin se nenachází v syrovátce
• Tvorba nisinu závisí na dávce kultury a pohybuje se v rozmezí (sýr Eidam):

  

 

 

DVS
®
 BioSafe 10 

DVS
®
 BioSafe 20 

DVS
®
 BioSafe 30 

AFILACT® Instant 
AFILACT® Fluid DVS

®
 FreshQ

®
 Cheese 1 DVS

®
 FreshQ

®
 Cheese 



SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Nisin ničí hlavně gram pozitivní 
bakterie, jako jsou Bacillus, Clostri-
dium nebo Listeria. Vytváří komplex 
s lipidem II, ten prostupuje cyto-
plazmatickou membránou bakterie 
a tvoří v ní póry. Tím umožní únik 
životně důležitých látek z buňky, 
což vede k poškození až smrti bak-
terie. Gram negativní bakterie jsou 
vůči nisinu odolné, jejich buněčná 
stěna jej nepropustí dovnitř buňky. 
Proto musí být důležité patogeny 
řadící se do skupiny G- bakterií, jako 

jsou Escherichia coli, Salmonella, Capylobacter nebo Yersinia, zneškodněny jinými způsoby. Existují však i 
látky a fyzikální vlivy, které propustnost membrán G- bakterií zvyšují. Jedná se například o látky chelatační, 
působení vyšší teploty, osmotický šok čí mražení.

Účinek nisinu proti spórám bakterií je daleko méně probádán. Vědci však zjistili, že čím více jsou spóry po-
škozené teplem, tím více jsou náchylné na působení nisinu. Ten se váže na sulfhydrylové skupiny na jejich 
povrchu. Nicméně zabrání vegetativní formě buňky v růstu.

• Primární použití BIO-SAFE je proto za-
měřeno hlavně na růst Clostridií

• Nicméně sekundární vlivy mohou být 
pozorovány 

• Redukce aktivity primární kultury mo-
hou být také pozorovány, protože ně-
které kmeny jsou citlivé na přítomnost 
nisinu

• Inhibice růstu propionových bakterií 
může vést k menšímu počtu ok v sýru 
(nicméně propionové kultury Chr. Han-
sen jako PS-40 jsou velmi robustní k 
přítomnosti nisinu, stejně tak jako PS-
60 a  PS-80.

 

• Nisin produkovaný v sýru se během 
zrání ztrácí vlivem dalších enzymů, pří-
tomných v sýru

Spóra  

Klíčení 

Vegetativní 
růst 

Sporulace 

Gram+ mikroorganismy sensitivní na nisin

Eidam - pilotní zkoušky (DK)



• Doporučená dávka 1,75 mg nisinu / kg inhibuje 100 spór na 100 ml mléka. Pro prevenci pozdního 
duření polotvrdých a tvrdých sýrů a Cheddaru s nízkým obsahem soli je doporučené dávkování 20-25 
U per 5,000 litrů mléka.

 

FreshQ® a BioSafe®

je přirozené a přírodní řešení pro váš business

…vybuduj svojí obchodní značku…
Globální trend je “přírodní a čistý” štítek



REMMERS CRETE



NEJODOLNĚJŠÍ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY 
VŠECH DOB
 MARTIN MRŠTNÝ

 REMMERS S.R.O., ŘÍČANY U PRAHY

PROFIL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Martin Mrštný
Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, poté 
krátce pracoval jako technik v Podniku výpočetní techniky a od roku 1988 
prošel řadu funkcí ve stavební fi rmě AGROSTAV Ústí nad Orlicí.
V roce 1995 nastoupil do společnosti RAAB KARCHER STAVIVA jako 
obchodník. Od roku 1996 působil ve společnosti BASF Stavební hmoty 
Česká republika, kde se jako produktový manažer zabýval průmyslovými 
a speciálními podlahovými systémy UCRETE určenými zejména pro po-
travinářství a farmaceutický průmysl. Od letošního roku se ve společnosti 
REMMERS s.r.o. na pozici Key Account Managera věnuje obdobné proble-
matice speciálních průmyslových podlah.

Vlastní přednáška Martina Mrštného na konferenci bude vycházet z odborného článku Ing. Stefana Stane-
va, manažera divize Ochrana podlah, REMMERS s.r.o., který je uveden níže.

REMMERS CRETE PU-BETON
spolehlivé atestované podlahy do potravinářského průmyslu a výroben nápojů

Průmyslové podlahy v potravinářství, kde zároveň platí přísné hygienické požadavky a jsou teplot-
ně, chemicky a mechanicky silně namáhané, bývají velmi tvrdým testem. Vyžadují extrémní odolnost 
a trvanlivost s minimem „kosmetických“ vad, jako jsou vlasové trhliny a podobné jevy, vynořující se 
s časem. REMMERS CRETE PU-Beton v tomto ohledu překonal horizont požadavků klientů.

Podlahy musí každodenně odolávat různorodým zátěžím, k nimž patří: 
- těžké nárazy a silné údery 
- vysoké třecí síly 
- agresivní chemické látky 
- vysoké teploty, vč. tepelných šoků

Druh a intenzita zátěže přitom závisí na daném prů-
myslovém a zpracovatelském odvětví. V potravinář-
ském průmyslu dochází často zároveň k silným mecha-
nickým zátěžím a extrémním teplotám způsobeným 
použitím horkých kapalin, z nichž mnohé obsahují 
agresivní látky, např. kyselinu mléčnou nebo octovou.
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SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

REMMERS CRETE, tzv. polyuretanový beton (PU-beton) se již mnoho let osvědčuje jako velice vhodný 
podlahový systém pro různé druhy zátěže. Tento třísložkový systém chrání ideálně podklad před vysokými 
tepelnými, mechanickými, chemickými a biochemickými zátěžemi. Neobsahuje žádné škodlivé látky pro 
člověka a zvířata a splňuje tak veškerá platná ustanovení pro podlahové nášlapné vrstvy z nařízení EU 
a českých zákonů o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech. REMMERS CRETE PU-Beton je sil-
ným a spolehlivým ochranným štítem pro podlahy nejen v potravinářském průmyslu, výrobnách nápojů 
a velkokuchyních, ale také v dalších průmyslových odvětví a všude tam, kde je potřeba, aby podlaha spo-
lehlivě čelila většímu zatížení.

Speciální vlastnosti pro individuální požadavky
Každé průmyslové a zpracovatelské od-
větví klade individuální požadavky na 
podlahy. Produkty REMMERS CRETE 
jsou perfektním ochranným systémem 
povrchu pro četné extrémní požadavky. 

Odolnost vůči teplotám
Prvním předpokladem pro použití podla-
hy REMMERS CRETE je potřebná odol-
nost vůči vysokým teplotám a teplotním 
šokům. Podle ní se určuje skladba a hlav-
ně tloušťka vrstvy podlahového systému.

Odolnost vůči chemikáliím
Ocet, horký olej, horká voda nebo ky-
selina mléčná - každé odvětví pracuje 
s jinými chemikáliemi, které velmi namá-
hají podlahu. Podlahy REMMERS CRETE 
spolehlivě zaručují nejvyšší odolnost vůči 
agresivním chemikáliím.

Mechanická odolnost
Mechanická odolnost je důležitým kritériem pro výběr správné podlahy. Aby podlaha trvale sloužila, je třeba 
v silně namáhaných oblastech použít správnou podlahu, jaké poskytuje systém REMMERS CRETE.

Potravinářská nezávadnost
Produkty systémů REMMERS CRETE nevylučují žádné složky ohrožující zdraví lidí a zvířat. Při pokládání 
nemusí být přerušeny výrobní a zpracovatelské procesy ve vedlejších prostorách.

Chuť a vůně potravinářských výrobků
Chuť a vůně potravin a krmiv přicházejících do styku se systémy REMMERS CRETE nejsou nijak narušeny.

Nařízení EU / českých zákonů o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech 
Systémy REMMERS CRETE odpovídají platným ustanovením nařízení EU a zákonů o potravinách, spotřeb-
ních předmětech a krmivech, jakož i vyhlášce o spotřebních předmětech.

Hygiena a čištění
Hygienické standardy v potravinářské výrobě se stále zpřísňují. V důsledku toho se „zostřují“ i účinky 
čisticích prostředků. Díky vysoké odolnosti vůči chemikáliím lze systémy REMMERS CRETE čistit i vysoce 
účinnými čisticími prostředky.



Protiskluznost
Mokré prostory, tak časté v potravinářských provozech, ohrožují bezpečnost pracovního prostředí. Na zá-
kladě požadavků směrnic o pracovištích ASR A1.5/1.2 je třeba definovat potřebné třídy protiskluznosti, 
příp. potřebný prostor pro odvod vody. Systémy REMMERS CRETE nabízejí vhodné profily silně matných 
povrchů, od hladkých až po strukturované.

Časová náročnost a trvanlivost
Přerušení výroby v důsledku nově nanášených podlahových krytin je časově i nákladově náročné. Velkou 
část systémů REMMERS CRETE lze provést i během víkendu. Prostoje se tak redukují na minimum při 
zachování co nejvyšší trvanlivosti.

Přehled systémů REMMERS CRETE

* V závislosti na posypovém materiálu a spotřebě pečetícího nátěru můžeme dosáhnout různých tříd proti-
skluznosti (třída R) a volných prostorů v reliéfním povrchu (faktor V).

Všechny produkty Remmers Crete jsou třísložkové a skládají se z polyuretanové pryskyřice, představující 
polyolovou emulzi na vodní bázi (složka A), polymerního tužidla (složka B) a suché směsí speciálních plniv 
(Složka C). 

Každá směs speciálních plniv obsahuje kromě reaktivních plniv (mj. cement), urychlujících reakce mezi 
složkami A a B, také různé podíly a zrnitostí nereaktivních plniv. Polyolová emulze reaguje jednak s reak-
tivními plnivy, jednak s polymerním tužidlem a vytváří tzv. polyuretan-beton. V důsledku této komplexní 
reakce vzniká mimořádně odolná hmota.

Název systému Druh systému Penetrace Základní vrstva Tloušťka vrstvy Tepelná 
odolnost

Třída  R 
Faktor V

RCRETE HF Ručně hlazená stěr-
ka s protiskluzným 
povrchem

CRETE TF cca 
0,40 kg/m2

CRETE HF cca 
12,00 – 20,00 
kg/m2

6 a 9mm 120°C R 11

RCRETE RT Ručně hlazená stěr-
ka pomocí stavitel-
ného hrabla, s proti-
skluzným povrchem

CRETE TF cca 
0,40 kg/m2

CRETE RT cca 
12,00 – 20,00 
kg/m2

6 a 9mm 120°C R 10-11

RCRETE SL Litá stěrka, matně 
hladký povrch

CRETE TF cca 
0,40 kg/m2

CRETE BL cca 
7,00 kg/m2

3-4 mm 70°C R9

RCRETE SR 
01

Stěrka s volitelnou 
protiskluznou struk-
turou povrchu

CRETE TF cca 
0,40 kg/m2

CRETE BL cca 
7,00 kg/m2

3-4 mm 70°C R13 * V4

RCRETE SR 
02

Stěrka s volitelnou 
protiskluznou struk-
turou povrchu

CRETE TF cca 
0,40 kg/m2

CRETE BL cca 
7,00 kg/m2

3-4 mm 70°C R13 * V8
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Struktura povrchu je určována typem stěrky, způsobem zpracování a volitelným posypovým ma-
teriálem, který se sype na čerstvou nosní vrstvu. Vzácnost těchto systémů je, že od penetrace až 
po pečetící vrstvu se užívá stejný systém pojiv s reaktivními plnivy. Použitá nereaktivní plniva se 
liší v závislosti na tloušťce vrstvy a postupu nanášení a jsou vždy plně vázána v matriční mřížce. 
Obdobně to platí i pro posypový materiál, který klesne 
do základní vrstvy a je trvale fixován následně provede-
ným pečetícím nátěrem. 

Použití a zatížitelnost vytvořeného systému jsou cha-
rakterizovány velmi vysokou chemickou, mechanickou a 
tepelnou odolností, která však závisí rovněž na celkové 
tloušťce výsledné vrstvy, která musí odpovídat velikosti 
zátěže.

Kontakt: Martin Mrštný, Key account manager, 
průmyslové podlahy Remmers Crete, 

REMMERS s.r.o., +420 777 480 410, mrstny@remmers.cz,  
www.remmers.cz



CO TO JE A JAK MŮŽE MLÉKÁRENSKÝM 
ZÁVODŮM POMOCI SPOLEČNOST EHEDG?
 MVDR. IVAN CHADIMA, 

 PŘEDSEDAJÍCÍ REGIONÁLNÍ SEKCE EHEDG PRO ČR A SR

Evropská skupina pro hygienický inženýring a design zařízení (EHEDG) je konsorcium
�- výrobců zařízení, 
�- potravinářských výrob, 
�- výzkumných ústavů, 
�- jakož i orgánů ochrany veřejného zdraví.

Byla založena v roce 1989 s cílem podpořit hygienu při zpracování a bale-
ní potravinářských výrobků.Hlavním cílem EHEDG je podpora bezpečných 
potravin prostřednictvím zlepšení hygienického inženýrství a designu zaří-
zení ve všech oblastech výroby potravin.

EHEDG aktivně podporuje evropskou legislativu, která vyžaduje, že ma-
nipulace, příprava, zpracování a balení potravin se provádí hygienicky 
s použitím hygienického zařízení a v hygienických prostorách (ES směrnice 2006/42/ES pro strojní zaříze-
ní - v ČR: Nařízení vlády 176/2008 Sb., EN 1672-2 a EN ISO 14159 Hygienické požadavky). 

EHEDG umožňuje výrobu bezpečných potravin tím, že jako odborník na hygienické inženýrství a design za-
řízení poskytuje návody pro bezpečnou výrobu potravin vyrobených v Evropě a nebo do Evropy dovážených.

Regionální sekce EHEDG sdružují členy EHEDG i na regionální úrovni s cílem vzájemné pomoci v šíření 
a popularizaci hygienických standardů EHEDG v dané zemi. Správná interpretace návodů EHEDG si často 
vyžaduje přesnou komunikaci v lokálni řeči a zde právě experti regionálních sekcí pomáhají.

Regionální sekce pro ČR:
• Formálně byla založena v roce 2012.
• Od roku 2011 realizuje přednášky pro vysoké školy.
• V současné době připravuje rozšíření povědomí o hygieně zařízení prostřednictvím širší skupiny převáž-

ně vysokoškolských pedagogů a vytvořením základních studijních materiálů pro studenty a pedagogy. 
• Odborně spolupracuje s potravináři a výrobci potravinářských zařízení v oblastech zjišťování kořeno-

vých příčin selhání hygieny a zlepšování designu či instalací výrobních zařízení.
• Všechna doporučení jsou vždy tvořena v kontextu s postupy HACCP a s jasnou identifikací případných 

nedostatků v řízení procesu kontroly bezpečnosti a kvality potravin.

Výhody členství v EHEDG:
• Kontakty se světovými odborníky v oboru hygieny výrobních zařízení, kteří vám mohou pomoci s řeše-

ním konkrétního problému přímo ve vašem provozu.
• Aktivní zapojení do tvorby standardů.
• Možnost účasti v mezinárodních školení EHEDG na profesionální úrovni. 
• Zapojení do aktivit regionální sekce a možnost spolupráce s lokálními odborníky.

Kontakt: kontaktní formulář na stránkách www.hygienazarizeni.cz
e-mail: ivan.chadima@seznam.cz
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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



ČIŠTĚNÍ MEMBRÁNOVÝCH SYSTÉMŮ
PAVEL KOHOUT
ECOLAB HYGIENE S.R.O.

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Vzdělání: 
- absolvent SOU potravinářské Ústí n. L., obor tuky (1984)
- SOU potravinářské Praha (1994) obor kvasná  technologie
- SPŠPT Praha  (1994) obor kvasná technologie.
Praxe:
- od roku 1987 v potravinářské praxi (obor tuky a výroba margarinů)  
 PTZ Nelahozeves
- od roku 1991 vedoucí  provozu UNILEVER ČR
- od roku 1995 výrobně technický ředitel Int. Softdrinks Co.
- od roku 1996 hlavní  technolog mlékárny Pragolaktos a.s.
- od roku 2002 odborný poradce  společnosti ECOLAB s.r.o. 
 pro potravinářský průmysl se zaměřením na mlékárenskou výrobu, 
 pekárenskou výrobu, zpracování ovoce a zeleniny.

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

Vážným zájemcům pak poskytnou přítomní zástupci společnosti ECOLAB Hygiene bližší a podrobné 
informace a dohodnou osobní návštěvu na provozech.
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SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

HYGIENICKÉ PRINCIPY SYSTÉMŮ ODVODNĚNÍ
MATÚŠ LETKO 
ACO STAVEBNÍ PRVKY SPOL. S R.O.

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Ing. Matúš Letko je absolventem Stavební fakulty Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě, kterou ukončil v roce 2007. Již během studia se za-
býval problematikou odvodnění, proto hned po ukončení studií nastoupil 
do společnosti ACO jako obchodní manager. Zároveň měl na starosti také 
technickou podporu projektantů pro vnitřní odvodnění.
V současnosti pracuje u společnosti ACO jako Business Unit Manager 
a je zodpovědný za hygienický design odvodnění potravinářských provozů 
v České republice a na Slovensku.

Systémy odvodnění jsou nedílnou součástí každého potravinářského pro-
vozu. Zvláště pak i zpracovatelé mléka by měli věnovat této problematice 
velkou pozornost. Před stavbou nebo i rekonstrukcí provozu je potřeba důkladně analyzovat požadavky 
a potřeby tak, aby byl vytvořen funkční a fungující systém odvodu tekutin z podlahy. 

Odvodnění v případě výrobních prostor tvoří vpusti (bodové odvodnění), žlaby (štěrbinové a krabicové) 
a potrubní trasy, které odvádí tekutiny z čistých prostor mimo vlastní závod.

Pokud se firma rozhodne k rekonstrukci, je potřeba si dobře rozmyslet rozmístění technologií, množství 
vody, kterou je potřeba odvést a také typ nečistoty, u které se předpokládá, že bude během provozu a sani-
tace splachována do vpusti a žlabu.

Naneštěstí bývá často rozhodujícím faktorem při nákupu těchto stavebních prvků cena, čímž se jednak 
sníží počet odvodňovacích prvků v místnostech a dále pak jejich kvalita. Kvalitou je myšlen hlavně:
- Design vpustí a žlabů – jejich konstrukční řešení
- Kvalita použitých materiálů
- Technické zpracování – sváry, povrchová úprava (moření, pasivace)

Vyrobit odvodňovací prvky není žádným problémem pro každého zkušeného zámečníka nebo kovovýrobu, 
problémem je však je vyrobit na úrovni, která je stále více vyžadována pro instalaci v potravinářských 
provozech.

Standardy a normy používané a certifikované u masozpracujících firem si stále více začínají všímat i toho 
„co je pod podlahou“ a vyžadují standardní řešení s ohledem na eliminaci rizika rekontaminace provozu. 
Právě vpusti a žlaby bývají často zdrojem kontaminace provozu nežádoucími mikroorganizmy. Čistota 
vpustí bývá v některých provozech velmi diskutabilní, a pokud si představíme, že se nečistotami omezí 
nebo zcela zastaví průtok kalovým košem nebo sifonem, začne se v místě vpusti hromadit voda a vytvoří se 
kaluž. Voda v ní obsažená je pak kontaminovaná a při průchodu zaměstnanců se pak dále roznáší po celém 
provozu. Obdobně je možné, že při použití nízkotlakého pěnovacího systému, který při oplachu pracuje 
s tlakem vody do 25 barů, způsobí neopatrný zaměstnanec důkladný „výplach“ vpusti a zanese nečistotu 
zpět na technologické povrchy.

Hlavním úkolem odvodnění je samozřejmě odvedení tzv. šedé vody z výrobních prostor, ale tento systém 
může fungovat na různém stupni hygieny a komfortu pro obslužný personál. Hygienické řešení aplikuje 
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poznatky známé a používané na technologických zařízeních v čistých částech provozu. V podstatě tak 
rozšiřuje hygienický prostor pod výše zmiňovanou podlahu a pomáhá výrobcům v jejich nelehkém úkolu – 
výrobě kvalitních a zdravotně nezávadných potravin.

V čem je tedy ona zmiňovaná hygieničnost a hlavní výhody?

1.  Design vpusti a roštů – konstrukční řešení
a. žádné ostré hrany, kde by docházelo k usazování nečistot - na 

všech lomech a rozích minimální rádius 3 mm – Obr. 1
b. minimum svárů, v ideálním případě tělo vpusti lisované/tažené za 

studena – vlastní tělo vpusti bývá často díky svárům prvním mís-
tem výskytu biofilmu. Jsou možné i kvalitní sváry bez nerovností 
a přesahu dovnitř vpusti.

c. okraje pro napojení na podla-
hu – bez ohledu na typ podlahy je 
potřeba okraj vpusti vyplnit – možností výplní je celá řada a je vhodné 
je zvolit s ohledem na plánované zatížení – zabrání se pak praskání 
v místech spojů, kdy jsou tato místa často zdrojem mikroorganizmů 
Obr. 2
d. funkční a dostatečný kalový koš – často je nesprávně považován 
za hlavní místo záchytu nečistot a zbytků surovin z podlahy. Je však 

potřeba nezapomínat na správné sanitační postupy, které vždy před vlastním čištění uvádí nutnost 
odstranit hrubé nečistoty z podlahy pomocí stěrek nebo košťat

e. pachový uzávěr/sifon – opět žádné ostré hrany, minimum zákoutí a míst, kde se usazují nečistoty. Sifon 
musí splňovat podmínku, že veškerá voda tekoucí do vpusti prochází přes něj, ne tedy kolem, pokud 
netěsní. Správně instalovaný sifon také splňuje podmínku uzavření odpadního potrubí a zabránění 
průniku škůdců.

f. konstrukce suché jímky – u vpustí s horizontálním odtokem nezů-
stává ve spodní části žádná voda. Tedy žádný zdroj pro mikroorga-
nizmy, snadné čištění a vizuální kontrola. Obr. 3

g. rošty jsou také velmi důležitou součástí 
systému a to nejen proto, že jsou na podla-
ze vidět. Je potřeba se zaměřit opět na jejich 
konstrukci, čistitelnost a třídu zátěže. V sou-
časné době jsou preferovány příčkové rošty 
před mřížkovými, které se snadněji udržují čisté a přispívají k celkové hygieně 
systému. Obr. 4: Příčkový rošt

2. Kvalita použitých materiálů
V principu se používají dva typy materiálů a to nerez ocel třídy AISI 304 (DIN 1.4301) a AISI 316 (DIN 
1.4404). Převážná většina instalací je vyrobena z první zmíněné, která splňuje všechny požadavky a je někdy 
také označována jako „potravinářská nerez“. AISI 316 má velmi nízký obsah uhlíku a má tedy vyšší odolnost 
vůči korozi, a to jak bodové, tak plošné. Její použití je doporučováno pouze v místech s vysokou expozicí 
korozivních materiálů, například koncentrovaného chloru. Ten je stále oblíbeným desinfekčním přípravkem 
a tedy složkou sanitačních přípravků. Při dodržení doporučených koncentrací a časů postačuje AISI 304.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
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3. Technické zpracování
Zohýbat a svařit nerezový plech a vytvořit z něj vpusť nebo žlab, jak je uvedeno výše, není problém. Nepo-
měrně složitější je však vytvořit funkční a hygienický systém odvodnění. Opravdu hygienické prvky vyžadují 
precizní, často strojové, zpracování, minimum svárů (kvalitní sváry) a konečnou povrchovou úpravu celého 
povrchu vpusti.

Četné pokusy dokázaly, že nerovnosti, nekvalitní sváry a poškození povrchu jsou opět ideálním místem 
pro usazení nečistot a začátek růstu biofilmu. Jako poslední krok ve výrobě je potřeba celý povrch výrobku 
odmořit a pasivovat, jedná se formy finální povrchové úpravy, které vyčistí a sjednotí celý povrch výrobku. 
Ten pak získá vyšší odolnost vůči korozivním vlivům.

Vlastní hygieničnost pak spočívá v tom, že správně vyrobené odvodnění, je vytvořeno tak, aby samo o sobě 
zabraňovalo usazování nečistot, růstu nežádoucích mikrobů, bylo snadno čistitelné a kontrolovatelné. To se 
týká všech jeho součástí, tedy – roštu, těla vpusti, kalového koše, sifonu a potrubí. 

Na závěr lze tedy shrnout následující skutečnosti:
V poslední době a se stále větší intenzitou jsou na odvodňovací systémy aplikovány stejné nebo alespoň 
velmi podobné požadavky, jako na technologická zařízení. Zvláště na hygienický design a jejich snadnou 
čistitelnost. Vše je s ohledem na stále přísnější požadavky norem, standardů, na zvýšení hygienické úrovně 
provozů a zabránění rekontaminace provozů odpadní vodou nebo přítomnými mikroby. Hygienické řešení 
pak přináší úspory vody, sanitačních prostředků a lidských zdrojů potřebných pro udržení optimální úrovně 
hygieny.



INFORMÁCIA  O NOVEJ  PUBLIKÁCII  
„MLIEKO VO VÝŽIVE ĽUDÍ“

ING. JÁN KERESTEŠ, POVAŽSKÁ BYSTRICA
ING. KAROL HERIAN, CSC., ŽILINA, SLOVENSKO

PROFILY PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍCH
Ing. Ján Keresteš  narodil sa v Ivanke pri Nitre a je absolventom Vysokej 
školy poľnohospodárskej. Pracoval v oblasti poľnohospodárstva a mlieka-
renskej výroby. Bol riaditeľom mliekarne v Žiline a neskôr podnikovým 
riaditeľom Stredoslovenských mliekarní. Po revolúcii s stal majiteľom 
mliekarne NIKA, a.s. v Považskej Bystrici. Je autorom  viacerých knižných 
publikácii a  príspevkov. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva. Výrazným spôsobom prispel k  zachovaniu poľno-
hospodárstva a mliekarenského priemyslu.

Ing. Karol Herian, CSc.  narodil sa v Tajove, okr. Banská Bystrica. Je absol-
ventom  Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave, kde si ukon-
čil aj doktorandské štúdium. Po odbornej praxi v mliekarniach pracoval 
vo Výskumnom ústave mliekarenskom v Žiline ako technológ so zamera-
ním na výrobu syrov. Neskôr zastával funkciu riaditeľa VÚM a veľa funkcii 
v SVTS, SAPV, a aj ako prezident slov. komitétu IDF. Napísal stovky odbor-
ných príspevkov, mnohé vynálezy a je spoluautorom viacerých knižných 
publikácii. Za svoju činnosť získal mnohé naše i zahraničné ocenenia.

Motto :
„Dobré zdravie a bezpečné potraviny v primeranom množstve a kvalite sú základom existencie človeka,  
národa a spoločnosti.“

Ing. Ján Keresteš a kolektív spoluautorov v r. 2016 vydal publikáciu „Mlieko vo  výžive ľudí“, ktorá je po-
kračovaním  už doposiaľ vydaných 6 publikácii o mlieku. Samotná kniha je vlastne svedectvom súčasnej 
a predchádzajúcej doby o poznatkoch z histórie, zloženia mlieka, spracovania a hlavne  prínosu mlieka vo 
výžive ľudí.  

Zodpovedný autor a koordinátor knižnej publikácie je Ing. Ján Keresteš. Spoluautori knihy sú : K. Herian, 
J. Kopáček,  K. Fatrcová – Šramková, I. Kajaba, P. Strapák,L. Soják, K. Kirschnerová A. Trakovická, A. Ku-
bek., J. Golian, V. Boroš, J. Hojerová, Š. Schmidt, P. Chlebo, L. Vorlová,  K. Horáková, F. Buňka, M. Greifová, 
L. Ebringer, E. Dudríková, M. Gajdošík, J. Mrázek a  J. Daniška.

Samotná knižná publikácia má 656 strán textu a celú radu priložených obrázkov a fotografii z aktivít 
Ing. Jána Keresteša. 

Postupujúcim poznaním vo všetkých vedných odboroch sa všetko, čo  po stáročia bolo bežnou výživou ľudí, 
sa stáva vedeckým problémom a predmetom konfrontačných vedeckých prác.  Jedno však história určite 
potvrdila a to, že mlieko a mliečne výrobky boli, sú a budú základnou funkčnou potravinou pre všetky ve-
kové kategórie. Vyplýva to zo zloženia mlieka a z prítomnosti nezastupiteľného množstva výživových látok 
dôležitých pre život všetkých cicavcova tým  aj ľudí.
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Kniha „Mlieko vo výžive ľudí“ vychádza zo zhoršujúceho sa stavu 
zdravotnej kondície obyvateľstva v syndrómoch -  hypertenzie, obe-
zita, diabetes melitus II., osteoporóza, nízkej pôrodnosti a faktu, že 
na Slovensku zomiera 54 % ľudí na KVCH a rakovinu 24 %, z toho na 
kolorektálny karcinóm 9 % – v Čechách 11 %, v Nemecku 17 % a ročne 
je narastajúci trend. Pri súčasnej výživovej politike je predpoklad, že do 
roku 2035 bude musieť byť liečených na rakovinu  až 50 % obyvateľov. 
Disponujeme novými dôkazmi, že práve pravidelnou spotrebou mlieka 
možno účinne preventívne pôsobiť, hlavne proti rozšírenosti kolorek-
tálneho karcinómu v populáci a jeho výskyt u nás stúpa!  

Z obsahu knihy  vyplýva celá rada dôležitých poznatkov a to počnúc 
históriou samotného chovateľstva,  mliekarstva,  školstva, zložením 
mlieka, technológiou spracovania mlieka až po prínos  mliečnych vý-
robkov pre zdravie ľudí. V nasledovnom prehľade sú uvedené aspoň 
niektoré dôležité poznatky z pohľadu prínosu pre zdravie ľudí..

1. Mlieko  je základná potravina s komplexnými rastovými a vývojovými vplyvmi postnatálneho života. 
Je funkčná potravina (Genetický kód určuje  základné predpoklady pre vznik života a to  získaním 
energie a  informácií pre determinanty života jedinca).

2. Mlieko:
a) Je účelovo a cielene produkované pre cicavcov a zabezpečuje v modifikovaných  výrobkov celoživotný 

komfort
b) Potreba   spotreby  mlieka a mliečnych výrobkov je v SR determinovaná na 220 kg, s horným limitom 

až 240 kg, na osobu a rok.
c)  Nové Odporúčané výživové dávky (OVD) obyvateľsva SR – fyziologické (doc. Igo Kajaba a spol.) a ich 

transfér do Odporúčaných dávok spotreby potravín (ODSP) SR – majú za cieľ vytvoriť predpoklady pre 
správnu výživu a  zdravie ľudí.. Viaceré nové technológie, ako sú napr.   termické, substitučné, analógo-
vé, separačné, emulgačné a ďalšie „denaturačné“ technológie a majú mať priaznivý vplyv na zdravotnú 
kondíciu obyvateľstva

d) Mlieko a metabolický syndróm (MS) uvádza Kajaba, ako výživový korelačný vzťah medzi spotrebou 
mlieka a znižovaním rozšírenosti MS (Reavenov syndróm), čiže podporou zdravia,

e)  Vedecké tvrdenie o potrebe tuku a cholesterolu je v tom, že cholesterol je:  
– základná stavebná látka pre všetky bunky
– 30 % cholesterolu je obsiahnuté v nervových tkanivách a  v mozgu
– je esenciálnou látkou počas gravidity formou tzv. fyziologickej hypocholesterolémie do druhého mesi-

aca po pôrode (zvýšený až o 60 % sérový cholesterol)
– je prekurzorom D3, nad obličkových pohlavných hormónov (steroidov)
– odbúrava v pečeni žlčové kyseliny, reguluje tým digesciu a vstrebávanie tukov e tiež liposolubilných 

vitamínov A, E, K, (Kajaba, I.). Na základe uvedených fyziologických poznatkov o cholesterole, Kajaba,I. 
a spol. v nových OVD obyvateľstva SR, ako európsky premiérovo, uvádza sa  kvantifikovaná fyziolo-
gická potreba cholesterolu !, diferencovane pre  pohlavné, vekové a profesné skupiny obyvateľov SR. 

– Chlebo, P. uvádza, že cholesterol sa podieľa i na riadení  ďalších fyziologických funkcií GITu
– pri potrebe denne 0,8-1,2 g má zakódovaný systém homeostázy medzi príjmom a endogénnou  synté-



zou cholesterolu
– oxidované formy cholesterolu, najmä jeho LDL- subfrakcie 3 – 7 ,sú patogénne s klinickými prejavmi 

aterosklerózy a ICHS, ale aj dôsledkom  nedostatočnej antioxidačnej kapacity organizmu
– vplyv na energetický metabolizmus, najmä z nadmerného príjmu energie z tukového metabolizmu  má 

negatívny vplyv na   mitochondriálnu DNA a spôsobuje jej tzv. dvojité lomy, bunka tým stráca infor-
mačný systém a spôsobuje jej nekontrolovateľný rast (Ebringer, 2011).

3. Nadmerný príjem tukov v hodnote  27,3 kg na obyvateľa/rok a k tomu súčasná skladba pomeru ras-
tlinných a živočíšnych tukov 40 : 60 % a jej zmena na opačný pomer, je cesta riešenia. Uvedená je 
v tabuľkách a spracovaná (Schmidt, 2015)
– konjugovaná kyselina linolová a iné trans mastné kyseliny v mlieku a iných  výrobkoch, že majú dopad 

na zdravotný stav spracovávali Šmidt, Ebringer, Soják
– schéma biohydrogenácie (u prežúvavcov) a u stužených tukov deklaruje, že stužované oleje na tuky 

zvyšujú hladinu plazmatického LDL-cholesterolu a znižujú HDL-cholesterol. 
 Rezultát – znížiť spotrebu mastných kyselín, hlavne kyseliny myristovej a palmitovej (obe majú atero-

matózny a trombogénny účinok), kys.steárová (má iba trombogénny účinok)  a upraviť pomer medzi 3- 
omega mastnými kyselinami (majú protizápalové účinky) a 6 - omega mastnými kyselinami (podporujú 
zápalové reakcie).

4. Mlieko a imunita
– je prvou potravou cicavcov a svojou štruktúrou iniciuje postnatálnu imunitu,
– laktózová intolerancia  je indukovaná nedostatkom enzýmu  betagalaktozidázy a je to fylogenetický 

faktor vzniknutý v období medzi poskytovaním materského mlieka a skorším  prechodom na spotrebu 
iných mliek, ktorý podmienila domestikácia hospodárskych zvierat produkujúcich mlieko. Laktózová 
intolerancia je v niektorých prípadoch aj vrodene predurčená, vo forme predispozície k nej.

– Pozor!  U laktózovej intolerancie ide o enzýmový defekt, jeho chýbanie a nie o imunologickú záležitosť. 
A to tým do imunológie nepatrí!

– zahlieňovanie – hlien je podmienkou  ochrany a funkcie GITu. Intolerancia na laktózu je spájaná 
s metabolizmom sacharidov, na základe enzýmovej poruchy a iba druhotne v niektorých prípadoch 
i s poruchami  bielkovín a lipidov. 

5. Mlieko a bioprotektívne látky

 Štruktúry bielkovín, tukov, lipidov, minerálií, vitamínov a antioxidantov sú analyticky rozvedené v jed-
notlivých častiach knihy. Upozorňuje sa v nej na neopodstatnený mýtus o vzniku homeocysteínu, ako 
rizikového faktora, z východiskovej látky metionínu. K tomu by mohlo dôjsť iba pri nedostatku metabo-
licky kofaktorových látok, vo forme vitamínov B6, B9 a B12.  Z množstva minerálií je analyticky zdoku-
mentovaný význam selén-proteínov s potrebnou dennou dávkou selénu 80-120 mikrogramov na osobu 
a deň. Z ostatných faktorov sú rozobraté prípady deficitov potreby niektorých minerálií, ale tiež vzťahy, 
napr. medzi Cu a Zn, vo vytváraní informácií tzv. subelektrón voltových impulzov v hodnotách 10-27 eV. 
Ďalej analýza polyfenolických zlúčenín a ich bioregulačný a antioxidačný systém a viaceré iné.
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6. Rozdiel medzi naturálnym a  bežne používaný  komerčným mliekom

 – hlavný dôsledok tepelného ošetrenia, najmä tzv. UHT mlieka je pôsobenie vysokých uperizačných  tep-
lôt (140 °C a viac) a tým prípadná možnosť denaturácie  štruktúry viacerých bioaktívnych látok. Termické 
technologické postupy výrazne znižujú biologickú aktivitu naturálnych štruktúr, preto sa v ostatnom 
čase uplatňujú moderné netermické pochody pasterizácie a konzervovania potravín
- veľký význam pre výživu a zdravie ľudí majú probiotické ušľachtilé baktérie prítomné  v  kyslomliečnych 

výrobkoch  a významne ochranne sa prejavili aj v presadzovanej  slovenskej bryndzi (uvádza Greifová, 
Ebringer).

Záverom možno teda konštatovať, že lineárne programovanie a využívanie biotechnologických procesov 
v celom profile výživy, t.j. v spotrebe potravín, môžu výrazne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľstva, ako aj 
dĺžku jeho života.. Pevne veríme, že mnohé poznatky aj z uvedenej publikácie “Mlieko vo výžive ľudí“ pomô-
žu odborníkom, ale aj bežným spotrebiteľom, lepšie sa zorientovať v tejto náročnej problematike a nakoniec 
im to všetkým pomôže, hlavne pri vedení zdravého a tým radostného spôsobu života.



CO BYSTE MOŽNÁ CHTĚLI VĚDĚT O EET, 
O VÁŽENÍ, OZNAČOVÁNÍ A KONTROLE

LIBOR HAŠPL
NOVUM SPOL. S R.O. 

Chcete vědět, jak na EET? 
Elektronická evidence tržeb klepe na dveře, ale vy jste dosud neměli čas se seznámit ani s 
tím, o co jde, natož abyste situaci, která se vás již brzy dotkne, začali nějak řešit? Nevadí, spo-
lečnost NOVUM pro vás připravila zcela konkrétní produkty, s nimiž EET zvládnete napros-
to bez problémů.  Pokud navštívíte web www.elektronickaevidencetrzeb.cz a zvolíte obor 
vašeho podnikání, pak získáte škálu možností, ze kterých si můžete vybrat tu optimální právě pro vás. A 
pokud si nejste jisti, není nic jednoduššího, než do společnosti NOVUM zavolat nebo napsat.

Kdo se v tom všem má vyznat
Je zřejmé, že informací o EET se v poslední době vyrojilo hodně, stejně jako nejrůznějších nabídek na řešení. 

Tak trochu se v tom ztrácíte? Ale nejste v tom sami a můžete si zvolit partnera, který vám poradí a pomů-
že. NOVUM je jedním z předních dodavatelů na trhu v oblasti pokladních a vážicích zařízení a systémů, 
a to již 25 let, a tak vám na základě bohatých zkušeností může doporučit a dodat to, co je pro vás opravdu 
nejvhodnější.  Může vám nabídnout nejrůznější produkty, s paušálem nebo bez paušálu, s věrnostním 
systémem – zkrátka jak si budete přát.

Pokladna, váho-pokladna, pokladní systém?
Určitě si dobře zvažte, pro jaké účely budete zařízení používat a co 
od něj očekáváte.

Můžete si vystačit s online registrační pokladnou, která zároveň spl-
ní nejen primární účel, pro který je určena, ale zajistí pro vás také na-
plnění zákona o tržbách. Registrační pokladna je spolehlivý a cenově 
nejméně náročný způsob řešení EET, zároveň je ideálním řešením pro 
ty, kdo nepotřebují žádné další nástroje k řízení prodeje. 
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Pokud potřebujete nástroje 
pro řízení a rozhodování včet-
ně skladového hospodářství, 
objednávek a statistik, zvolte si 
řešení s pokladním systémem.

V prodejně sýrů potřebujete váhu i pokladnu a také šetřit místo na pultě. I pro 
vás máme řešení – pořiďte si váho-pokladnu.

Při výběru konkrétního zařízení zvažte i další praktickou stránku věci, a tou je, zda třeba máte vlastní vý-
robnu. Taková mouka nebo cukr umí pěkně zavařit… V těchto případech je lepší vybírat modely odolnější. 

Pokud si nejste jisti, jaký typ zařízení je pro vás vhodný, nebo 
pokud se nemůžete rozhodnout, oslovte firmu, kterou jste si po 
pečlivém zvážení vybrali jako dodavatele zařízení pro EET. V pří-
padě, že zvolíte firmu NOVUM, dostane se vám naprosto seriózní 
doporučení. Bude se v něm odrážet 25 let zkušeností, odbornost a 
profesionalita. 

Prověřte si, co obsahuje nabídka paušálu
Ať si vybrané zařízení koupíte u kteréhokoli vámi vybraného dodavatele a nákup je spojený s paušálem, 
dobře se informujte, co je v paušálu obsaženo. U společnosti NOVUM má paušál jasný obsah:
• Servis v uvedeném místě provozu zařízení          
• Reakční doba 3 hodiny 
• Náhradní díly a servisní práce v době záruky zdarma

Přidaná hodnota
Spolu s vybraným zařízením můžete v NOVUM získat i re-
voluční věrnostní systém Moje body, který funguje zcela 
jednoduše na principu moderních technologií bez ohledu 
na velikost obchodníka. Je to zcela jednoduché a cenově příznivé řešené, navíc má možnost provozu i při 
finančním prodeji.

Vyřešte své problémy s tiskem pro vážicí 
a balicí zařízení pomocí nekonečné etikety
Dodavatelé a prodejci čelí neustálému tlaku z hlediska označování potravin, a to s sebou nese samozřejmě 
zvýšené náklady. Jde o náklady jak na pořízení technologie a údržbu dat, tak v konečném důsledku i o to, 
jaký výsledek se objeví na konci tohoto procesu – tj. jaké informace se na etiketě tisknou. Vzhledem k legis-
lativě, ale samozřejmě i s ohledem na budování otevřených a důvěryhodných vztahů se zákazníky, je tisk 
údajů na etikety otázkou, kterou se zabývá nebo které se bude muset věnovat každý, kdo podniká v oblasti 
prodeje potravin.

Legislativa, a to jak EU, tak národní, se často rozcházejí, a ke zmatkům dochází i z hlediska nejednotnosti 



výkladu či prováděcích vyhlášek. V poslední době se hovoří o tisku názvů alergenů či tisku nutričních 
hodnot při označení potravin s definovanou velikostí písma, a tak začíná souboj o plochu na výrobku. Jak 
označit výrobek? Jak dostat veškeré údaje a informace na plochu etikety? Společnost NOVUM přichází 
na trh s řešením, které je plně v souladu s těmito požadavky. Navržené řešení se uplatňuje nejen u doda-
vatelů, ale i u prodejců, jejichž koncovým zákazníkem je spotřebitel.  Proto nyní uvádíme na trh pultové 
váhy s možností tisku na nekonečnou etiketu, a to včetně střihače, který je součástí tiskové mechaniky.  

Co je nekonečná etiketa a její výhody v praxi
Nekonečná etiketa v praxi znamená, že její délka závisí na množství infor-
mací, které chceme sdělit. Software zařízení zajišťuje optimalizaci rozložení 
textu, a to s ohledem na redukci prázdného nepotištěného místa, a zároveň 
zachovává přehledné rozložení grafiky i jednotlivých údajů, které mají být 
natištěny. Závěrem střihač ukončí etiketu v místech, kde již není žádný text. 
Tato technologie umožňuje úsporu na spotřebním materiálu a často se jed-
ná až o desítky procent plochy etikety. Toto vše má samozřejmě důsledek 
i z pohledu logistiky (nemusíte již řešit různé formáty etiket) a vztahu 
k životnímu prostředí. Díky redukci spotřeby materiálu není třeba tak čas-
to tento materiál nakupovat, a tím řešit všechny návaznosti spojené jak 
s objednávkou, tak i distribucí nekonečných etiket. Další neméně významný 
přínos je v oblasti ekologie. Pokud se podíváme na standardní etiketu, tak 
součástí kotoučku je i nosná vrstva pro etikety, se kterou je třeba ve finále 
nějak naložit. U nekonečné etikety tato vrstva odpadá, a tak na konci ko-
toučku zbývá pouze dutinka na rozdíl od desítek metrů nosné vrstvy.

Mějte volné ruce pro marketing
Velkou výhodou je jednoznačně možnost velmi rychle reagovat na změny 
legislativy.  Je ale i možné využít tento délkově volný formát například pro 
marketingové účely, čímž se otevírá řada možností a nástrojů pro podpo-
ru prodeje výrobku.  Přidanou hodnotou je možnost reagovat okamžitě 
v reálném čase. Pokud marketingové oddělení přidá podklady, které by měly být tištěny dodatečně na etike-
tu, je otázkou desítek minut, kdy se tato informace se objeví na všech vahách, a to v tištěné podobě. Nemusí 
jít jen o rozšíření o marketingovou zprávu, obrázek na nekonečné etiketě, ale může se jednat i o speciální 
další etiketu, určenou k tomuto účelu, která se tiskne automaticky dodatečně.

Špičkové váhové terminály pro statistickou kontrolu kvality.
V souladu s předpisy pro hotově 
balené zboží. Od německé firmy 
SysTec.



SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

SQC (Statistical Quality Control) na kontrolním vážním terminálu 
SysTec IT6000E 

Rychlost se počítá
Přehledná kontrola při zvážení a vyhodnocení vzorků v souladu 
s předpisy pro hotově balené zboží. K terminálu lze připojit plošinky 
různé váživosti a rozměrů, tedy na míru potřeb daného provozu. 
Vzorky mohou být kontrolovány buď podle hmotnosti, nebo podle objemu. Výsledky kontrolního vážení 
vzorků a šarže jsou na displeji zobrazovány pro rychlou orientaci obsluhy také barevně. Přehledné a intu-
itivní zobrazení na obrazovce zaručuje rychlý a bezchybný provoz s minimálními požadavky na odbornou 
přípravu obsluhy.

Provozní předností je kompaktní kryt terminálu z nerezové oceli (krytí IP69) s možností montáže na pra-
covní desku nebo na stěnu.

Hlavní rysy:
Vnitřní paměť pro až 250 produktů s automatickým přidělením přípustných tolerancí vyhovujících před-
pisům a možnost nastavit užší tolerance.

Záznam vlastní hmotnosti nebo řady baleného vážení s výpočtem průměrné hodnoty 

Nezávislé hodnocení stejných produktů až na 20 výrobních linkách. 

3 různé metody kontroly: individuální, aditivní a dvoufázová

Tisk záznamu o vzorku nebo dávkových výsledků. Přenos dat výsledků do systému uživatele. Vnitřní paměť 
pro statistiku záznamů, např. za posledních 100 dnů s 5 výrobky denně. Možnost vyhodnocení a výstup 
podle produktu a období. 



SNIŽOVÁNÍ NÁKLADOVOSTI PŘI PROCESU 
ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA ZAKÁZKU, OPERACI, 
VÝROBEK, ŠARŽI ČI VÝROBNÍ LINKU 

 ZA PODPORY AUTOMATIZOVANÉHO 
  MONITORINGU A SYSTÉMU FIS
  ING. KOPEC PETR, FULLCOM SYSTEMS S.R.O.
  ING. TOMÁŠ SVATOŠ, FULLCOM SYSTEMS S.R.O.

PROF ILY PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍCH
Ing. Petr Kopec
- vystudoval VUT Brno - FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 
 obor Technická kybernetika
- dříve: programátor-analytik ve společnosti Q.gir s.r.o.; programátor-analytik 
 ve společnosti ALPHA Computers, spol. s r.o.
- v současnosti: jednatel a ředitel ve společnosti Fullcom systems s.r.o.
 
Ing. Tomáš Svatoš
- vystudoval ČVUT FSI - Fakulta stojního inženýrství - obor Automatizované systémy řízení
- dříve: ředitel v IT společnosti Infi nity, a.s.; obchodní ředitel v poradenské společnosti KPMG
- v současnosti: jednatel společností BLsmart, s.r.o. a ENIQA s.r.o.; ředitel obchodu a poradenství 
 ve společnost FULLCOM systems s.r.o.

Kdo jsme?
FULLCOM systems s.r.o. s praktickou zkušeností datovanou již od roku 1995 je 

- výrobce modulárních podnikových informačních systémů pod značkou FIS pro plánování a řízení podni-
kových procesů a zdrojů,

- poskytovatel komplexních služeb s významnými referencemi u společností všech velikostí ve výrobě, 
obchodu, službách a dalších oblastech 

SE SPECIALIZACÍ OBOROVÝCH ŘEŠENÍ A PROCESŮ V POTRAVINÁŘSTVÍ, MLÉKÁRENSTVÍ, VINAŘSTVÍ, 
FARMACII A CHEMICKÉ VÝROBĚ.

Proč rozumíme mlékařům?
Zabýváme se strategickým a provozním řízením a plánováním celého zakázkového a výrobního cyklu pro 
procesní oblast mlékárenství. 
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ZÁKLADNÍ PROCESNÍ SCHÉMA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÉKÁRENSTVÍ

Řešíme typické problémové stavy v systému řízení mlékařů
intuitivní přístup k provoznímu řízení bez ukazatelů výkonnosti a manažerských metrik
“papírové” plánování a evidence výroby včetně nákupu surovin, komponent i obalů
 neprovázanost procesu obchodu a plánování výroby 
 neznalost skutečné nákladovosti na výrobu, zakázku, šarži, pracoviště
 chybějící identifikace vytížení výrobních linek a produktivity pracovníků
 velké množství „roztříštěných a roztroušených“ informací na mnoha místech

I proto naše přednáška je na téma
SNIŽOVÁNÍ NÁKLADOVOSTI PŘI PROCESU ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA ZAKÁZKU, OPERACI, VÝROBEK, 
ŠARŽI ČI VÝROBNÍ LINKU ZA PODPORY AUTOMATIZOVANÉHO MONITORINGU A SYSTÉMU FIS

Komu a jak jsme pomohli? 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 
NASAZENÍ MES A WMS V MLÉKÁRNĚ KLATOVY
Sittuace u zákaazníka 
MLÉKÁRNA KLATOVY A.S. patří mezi významné producenty tvrdých a krájených sýrů, mezi další sortiment 
patří tavené sýry a je rovněž významným producentem mozzarely. Sortiment tvrdých sýru zahrnuje sýry 
typu ementál, maasdam, goldenburg, eidam.

V roce 2008 se stala Mlékárna Klatovy součástí nadnárodního koncernu Lactalis, který patří mezi největší 
společnosti na světě, zabývající se produkcí mléčných výrobků.

Své výrobky dodává mlékárna na trh zejména prostřednictvím obchodních řetězců a prostřednictvím své 
mateřské společnosti do celé Evropy. Investuje do modernizace technologického zařízení, ve svém areálu má 
mlékárna prostor i k plošnému rozšiřování. Vedle vstupní brány funguje podniková prodejna.



 Krritická potřeeba 
Po nasazení informačního systému FIS pokrývajícího veškeré oblasti podniku od nákupu, přes výrobu, 
prodej až po obchodní a ekonomické procesy se jevilo jako obtížné pořizování výrobních a laboratorních 
dat. Data byla pořizována převážně zpětně ve formě hlášení výroby a spotřeby k jednotlivým výrobním 
zakázkám. 

Bylo obtížné přesně identifikovat, která šarže a jaké množství surovin, materiálů a polotovarů bylo skutečně 
spotřebováno, nebo jaké množství výrobků a polotovarů bylo vyrobeno.

Na různých místech ve výrobě existovaly různé systémy od různých dodavatelů, které sloužily pro identifi-
kaci/označení výrobku a některých polotovarů.

Každý systém musel byt udržován odděleně a parametry byly nastavovány manuálně.

Výrobky a polotovary byly identifikovány pomocí etiket s textovým popisem a neumožňovaly další auto-
matizované zpracování.

Skladová evidence byla evidována papírově nebo v MS Excel a následně se přepisovala do informačního 
systému.

Buusiness důvody pro realliizaci zmměny
• Vysoká chybovost v podobě záměn výrobků z důvodu chybějící strojové identifikace.
• Problematické sledování času zaskladnění a vyskladnění bloků sýra, které vyžadují dlouhodobé zrání 

ve zracích sklepích.
• Chybná evidence vedlejších výrobků (odřezků) z důvodu ručního označení polotovaru a výrobku a jeho 

manuálního vážení.
• Velmi zdlouhavé a časově náročné pořizování výrobní a skladové evidence.
• Problematická dohledatelnost v průběhu kontroly výrobního procesu z důvodu několika systémů 

na několika místech.
• U každé výrobní linky časově náročné a vysoce chybové manuální nastavování parametrů pro tištěné 

etikety.
• Chybějící přesné informace o stavu, lokaci a době skladování tvrdých sýrů v průběhu zrání ve skladech 

s rozdílnou teplotou, problematické především při výrobě sýru ementálského typu.
• Chybějící ucelené informace o stavu, umístění palet ve skladu hotových výrobků.

Vizze, nebo-li přředstava a očekávvání záákazníka
Po implementaci základního informačního systému FIS se MLÉKÁRNA KLATOVY rozhodla řešit celou 
situaci rozšířením IS FIS o nové moduly 

 MES (Manufacturng Execution System) pro vedení operativní evidence ve výrobě v reálném čase a 
 WMS (Warehouse Management System) pro automatizované řízení skladu a zásob.

 

FUULLCOM řeššení a jeho ppřidanáá hodnnota
Funkčnost informačního systému FIS byla rozšířena o dodávku modulů 
MES zahrnující odvádění polotovarů a hotových výrobků, 

WMS rozšíření skladové evidence o řešení automatizovaného řízeného skladu včetně NPT (evidence časo-
vých událostí).
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Na jednotlivá pracoviště ve výrobě, kde se identifikují výrobky a polotovary, byly doplněny operátorské 
Panely PC s podporou dotykového ovládání, k jednotlivým PC panelům byly napojeny váhy a tiskárny čáro-
vých kódů včetně snímačů čárových kódů. Jednotlivé panely PC byly připojeny do podnikové sítě. Místa, kde 
dochází k manipulaci s výrobky a polotovary, byla pokryta wifi sítí.

Pro sledování výrobních a skladový operací používá obsluha mobilní bezdrátové terminály pro identifikace 
polotovarů a výrobků včetně jejich umístění (lokaci) ve skladech.

Terminály jsou rovněž umístěny na vysokozdvižných vozících, které zajišťují přepravu mezi jednotlivými 
sklady (zracími sklepy) a manipulaci v expedičním skladě. 

Každý vyrobený blok sýra je automaticky označen čárovým kódem v době svého vzniku a uložen do zrací 
bedny rovněž označené čárovým kódem. Doba zrání a průběh skladování je sledován s pomocí skladové 
evidence WMS včetně jejich umístění ve zracích skladech. Po ukončení zrání sýra jsou 100kg bloky sýra dále 
zpracovány porcováním, krájením a strouháním.

Pro jednotlivé sklady byly vytvořeny mapy skladu včetně zón a lokací. Veškeré přesuny polotovarů a hoto-
vých výrobků (palet) se provádí pomocí mobilních terminálů. 

V expedičním skladu se využívají mobilní terminály pro vychystávaní a expedici dodacích listů. Ve všech 
skladech se s pomocí mobilních terminálů provádí také inventury skladových zásob. Veškeré pohyby, které 
se provádějí v MES (WMS), se automaticky projevují v IS FIS.

 

Záákazník dosááhl měřitelnných výssledkůů
••  OPERATIVNÍ EVIDENCE A POŘIZOVÁNÍ DAT V REÁLNÉM ČASE PŘÍMO VE VÝROBĚ
••  PŘEHLED O VÝROBĚ A SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH V REÁLNÉM ČASE
•• JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE BLOKU SÝRA SÉRIOVÝM ČÍSLEM A VČETNĚ IDENTIFIKACE ZRACÍ 

(PŘEPRAVNÍ) BEDNY
•• DETAILNÍ PŘEHLED O VEŠKERÝCH POHYBECH BLOKŮ SÝRA VE VÝROBĚ A MEZI JEDNOTLIVÝMI 

SKLADY
•• ČASOVÁ ÚSPORA VZNIKLÁ NA ZÁKLADĚ ZRUŠENÍ DVOJÍ EVIDENCE VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH 

ÚDAJŮ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO PŘEPISOVÁNÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
•• SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI ZÁMĚNY SUROVIN VE VÝROBĚ POUŽITÍM STROJOVÉ IDENTIFIKACE ČÁRO-

VÝCH KÓDŮ
•• SLEDOVÁNÍ DOBY SKLADOVÁNÍ BLOKŮ SÝRA VE ZRACÍCH SKLEPÍCH (SKLADECH)
•• AUTOMATICKÁ BLOKACE NESHODNÉ ŠARŽE VÝROBKU VČETNĚ MOŽNOSTI POZASTAVENÍ JED-

NOTLIVÝCH PALET
•• ÚSPORA ČASU PŘI PROVÁDĚNÝCH KONTROLÁCH KVALITY VÝROBKŮ
•• PRACOVNÍCI JSOU PŘÍMO NA PRACOVIŠTI INFORMOVÁNI NA OPERÁTORSKÝCH PANELECH 

O TOM, JAKOU VÝROBNÍ ZAKÁZKU PRÁVĚ ZPRACOVÁVAJÍ A JAKÉ JSOU JEJÍ POŽADOVANÉ KVALITA-
TIVNÍ A MNOŽSTEVNÍ PARAMETRY

•• SYSTÉM KONTROLUJE, JAKÉ KOMPONENTY A SUROVINY JSOU SPOTŘEBOVÁVÁNY VE VÝROBĚ 
A DOKÁŽE TAK ZAMEZIT ZÁMĚNÁM



PŘÍPADOVÁ STUDIE
NASAZENÍ IS FIS PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI POLABSKÉ MLÉKÁRNY
Sittuace u zákaazníka 
POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a.s. se sídlem v Poděbradech jsou českou mlékárnou se zaměřením na výrobu tva-
rohů a tvarohových specialit pod značkou MILKO. Každý den zpracovává mléko od českých farmářů, které 
je do druhého dne zpracováno na základní výrobek - TVAROH.

Portfolio výrobků začíná u základních řad tradičních bílých tvarohů, které najdou uplatnění v každé kuchy-
ni při přípravě široké škály sladkých i slaných pokrmů. Velmi oblíbené řady dezertů jsou určeny nejen pro 
zákazníky, kteří rádi mlsají, ale i pro ty, kteří kladou důraz na zdravou výživu.

Mezi tvarohové dezerty patří známé značky jako - TERMIX, tradice výroby v Poděbradech začíná v roce 
1976, zdravá hravá svačinka pro děti TVAROHÁČEK, ovocný tvarohový dezert OVOFIT vhodný i pro diabe-
tiky, řada ovocných a ochucených tvarohů MILKO a lehká svačina se zeleninovým tvarohem SVAČINKA.

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. se v neposlední řadě věnují i produkci BIO potravin. Mezi nejúspěšnější výrobek 
z BIO produkce patří MATYLDA - BIO tvaroh s jogurtem s probiotickou kulturou, což je první mléčný bio 
výrobek určený převážně dětem. BIO řadu zastupují také BIO přírodní a ovocné tvarohy, BIO máslo, BIO 
zakysaná smetana, BIO čerstvý smetanový sýr Mandava, eidamský sýr v BIO kvalitě Mandava a mnohé další 
speciality jako např. Burrata, Pastevecký čerstvý sýr, atd.

Základní výrobky (tvaroh, zakysaná smetana, smetana ke šlehání) jsou vyráběny i ve velkoobjemovém 
gastro balení - kbelíčky a kontejnery.

Polabské mlékárny nyní zahrnují dva výrobní závody, v Poděbradech a ve Varnsdorfu.

Nově začala společnost vyrábět i BIO výrobky z kozího mléka.

Krriitická potřeeba 
Velkým problémem byla nepřesná evidence výroby, kdy se evidovala jen spotřeba surovin (syrového mléka) 
na počátku a na konci dne s rozdělením na jednotlivá výrobní střediska.

Evidence výroby nezahrnovala sledování šarží materiálů a výrobních komponent.

Velké množství excelovských tabulek nebo papírové evidence a s tím spojené zdlouhavé a náročné práce
- evidence laboratorních údajů a měření ve výrobě,
- stanovení a vyhodnocení odbytového, výrobního a finančního plánu,
- rovněž plán promočních akcí byl stanoven a vyhodnocen manuálně v MS Excel,
- plánové a výsledné kalkulace,
- velkým problémem byla aktualizace norem v excelovských tabulkách.

Problém působila i dohledatelnost, kdy v průběhu kontroly výrobního procesu bylo nutné dohledávat údaje 
v několika systémech a na několika místech.

Stávající systém neumožňoval 
- podrobnou evidenci výroby s rozdělením na jednotlivé výrobní dávky (výrobní zakázky),
- rozdělení výrobního procesu na jednotlivé výrobní operace včetně sledování doby jejich trvání a přiděle-

ných pracovníků,
- detailní vyhodnocení ztrát s ohledem na jednotlivé výrobní fáze, ztráta byla kumulativní na výrobek 

a nezohledňovala pořadí výrobních dávek (nájezdové, přejezdové a dojezdové ztráty).
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Buusiness důvody pro realliizaci zmměny
• Chybějící informace o nákladovosti výrobního procesu.
• Chybějící informace o vyhodnocení ztrát v jednotlivých fázích výrobního procesu.
• Neprovázanost laboratorní evidence a údajů o kvalitě na expedici.
• Nemožnost automatického blokování neshodné výroby na základě laboratorních údajů.
• Nepřesnost výroby a neschopnost vyhodnotit konkrétní výrobní zakázku a šarži.
• Časově náročné vyhodnocení ekonomických a výrobních ukazatelů prováděné v MS Excel na základě 

exportů a konsolidace údajů z oddělených systémů.
• Velmi obtížné zjišťování dohledatelnosti stavů skladů, položek, surovin nekonsolidovaným způsobem 

z několika systémů, datových a papírových (sešity, šanony) zdrojů. 
• Časově náročné, poměrně časté audity.
• Plánové a výsledné kalkulace časově náročné s vysokou nákladovostí.

Vizze, nebo-li přředstava a očekávvání záákazníka
Management Polabských mlékáren se rozhodl zastřešit řízení a plánování všech fi remních procesů a zdrojů 
jediným komplexním informačním systémem. Společnost zvolila komplexní informační systém FIS, který 
zajistil řešení pro mlékárenskou výrobu a nahradil tak původní neucelený informační systém, jež fi rma použí-
vala pro ekonomické a odbytové procesy,  pouze však okrajově pro sledování výrobních procesů.

FUULLCOM řeššení a jeho ppřidanáá hodnnota
Dodávka informačního systému byla zaměřena především na pokrytí a detailní zmapování výrobního pro-
cesu a nahrazení manuální papírové evidence výrobních a laboratorních údajů. Jednostupňové normy byly 
detailně rozděleny na jednotlivé výrobní fáze včetně rozpadu na výrobní operace s dobou trvání a potřeby 
výkonů. 

Nákup mléka je evidován ve dvou výrobních závodech včetně vyhodnocení kvality a stanovení ceny, dále 
je rozdělen na nákup konvenčního mléka a BIO mléka.

Výroba je evidována ve dvou výrobních závodech, v závodě Poděbrady a v závodě Varnsdorf, kde jsou vyrá-
běny především sýry a BIO výrobky.  

Evidence skladových zásob byla podpořena nasazením bezdrátových terminálů a operátorských panelů 
nejen ve skladovém hospodářství, ale i ve výrobě při aktivací výrobků a hlášení spotřeby materiálů.

Po spuštění výrobní a skladové evidence byly zprovozněny i ostatní moduly pro ekonomiku a finance,
obchod a marketing tak, aby byly pokryty všechny procesy komplexním informačním systémem.

Došlo rovněž k nahrazení odděleného systému provozovaného v podnikových prodejnách integrovaným 
pokladním systémem s podporou čárových kódů a dotykové ovládání.

V budoucnu plánuje zákazník rozšíření a rozvoj systému o pokročilé plánování výroby a rozvoj automatiza-
ce ve výrobě, především detailní sledování doby trvání výrobních operací a sledování činnosti zaměstnanců 
v celém výrobním procesu, rozšíření operátorských panelů pro operativní evidenci ve výrobě, automatizova-
ný sběr dat ve výrobním procesu s návazností na jednotlivé výrobní zakázky. Rovněž se předpokládá řízení 
zásob včetně lokací a optimalizace expedičních procesů rozšířením modulu FIS WMS (viz Případová studie 
nasazení MES a WMS v Mlékárně Klatovy).



Záákazník dosááhl měřitelnných výssledkůů
•• VÝROBNÍ EVIDENCE

Sledování ztrát dle normy od první operace s mlékem po aktivaci hotového výrobku.
Sledování normovaných a skutečných časů pracovníků a jejich vyhodnocení.
Normované nelineární ztráty vysycháním pomocí vzorců v průběhu zrání. 
Porovnání skutečné ztráty proti normované s finančním vyjádřením.
Započítání režií (úkolové a časové mzdy, el. energie, pára atd.) do vyhodnocení zakázky.
Aktivace výrobku a hlášení spotřeby pomocí mobilních a stacionárních terminálů.
Automatizované pořizování výrobní evidence propojením na vybraná technologická zařízení a výrobní 

linky.
Stanovení přesné výrobní ceny s ohledem na velikosti výrobní dávky (zakázky) - malé výroby jsou dražší 

a nevyplatí se.
Zpřesnění norem a jejich přesná evidence dokázala zjistit skutečné hodnoty výrobních dávek - malé výrob-

ní dávky jsou dražší (fixní ztráty při zahájení a ukončení výrobní dávky).
Evidence výroby v reálném čase - kdykoli je možné zjistit stav výroby a není potřeba čekat na uzávěrku 

(v minulosti bylo možné zjistit stav výroby až po měsíční uzávěrce) - schopnost ihned reagovat na 
problémy ve výrobě.

Zavedením detailně výrobní evidence je možné odděleně sledovat a vyhodnocovat výrobu a zpracování 
konvenčního a BIO mléka.

•• KONTROLA JAKOSTI, LABORATOŘE
Laboratorní kontroly materiálů a polotovarů před vstupem do výroby.
Sledování jakostních parametrů v průběhu celého výrobního procesu a skladování.
Automatická blokace neshodné šarže výrobku včetně možnosti pozastavení jednotlivých palet.
Periodické kontroly jakosti v průběhu zrání a skladování.
Laboratorní evidence plně integrovaná do informačního systému.
Úspora času při pořizování laboratorních údajů - systém sám dle zadaných podmínek a výrobního plánu 

generuje požadavky (úkoly) na měření.

•• DOHLEDATELNOST VÝROBKU
Sledování výrobního procesu od nákupu mléka až po zákazníka.
Provázanost s laboratorním měřením.
Zobrazení informace kdykoliv v průběhu výrobního procesu směrem k farmě nebo zákazníkovi.
Evidence šarží na materiálech, polotovarech a výrobcích s atributy.
Úspora času při prováděných kontrolách kvality výrobků.

•• SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A IDENTIFIKACE
Přesná evidence šarží výrobků, materiálů a komponent ve skladech.
Přesná evidence surovin (syrového, pasterovaného mléka a smetany) včetně množství plazmy, obsahu 

tuku a bílkovin v úchovných tancích včetně sledování šarží a dalších jakostních parametrů - atributů 
šarže.

Úspora času a snížení chybovosti při skladových operacích s pomocí terminálů (naskladnění, vyskladnění, 
přeskladnění, inventury).

Okamžitý přehled o stavu zásob s informací o dispozici a expiraci šarží.
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Přesná evidence objednaného a skutečně dodaného množství na základě vystavených objednávek pro 
dodavatele.

Úspora času procedurou automatický příjem materiálů, komponent a obchodního zboží na základě 
vystavené objednávky dodavateli. 

Podpora čárových kódů a automatizovaný tisk štítků a paletových etiket.
Sledování oběhu a saldokonta vratných obalů a palet v celém výrobním a obchodním procesu.

•• PLÁNOVÁNÍ
Úspora času při stanovení a vyhodnocení obchodních, výrobních a finančních plánů.
Plánování prodeje výrobků, promočních akcí.
Aktuální dispozice materiálů, polotovarů a hotových výrobků.
Plánování potřebného množství nákupu materiálů a surovin, a snížení hodnoty skladových zásob.

•• REPORTING
Úspora času při zjišťování dat - všechny data jsou sjednocena pod jednou datovou základnou, je možné 

vytvořit libovolný výstup a sledovaný ukazatel.
Nahrazení manuálně vytvářených reportů v MS Excel výstupy v modulu reportingu.

•• OSTATNÍ 
Evidence skladů a výroby v reálném čase.
Snadno dostupné statistiky a obraz o fungování celé společnosti.
Úspora času nasazením modulů pro podporu maloobchodního prodeje (sjednocený prodejní katalog, 

centrální stanovení cen, on-line prodej).

FULLCOM systems - něco na závěr
Cílem společnosti FULLCOM systems je vždy optimalizovat firemní a provozní prostředí zákazníka tak, aby 
bylo dosaženo

• minimalizování nákladů na investice, provoz a rozvoj,
• maximalizování využitelnosti systémů a služeb z pohledu výkonnosti organizace, efektivity činností 

a produktivity pracovníků / zdrojů 

v kontextu a rozsahu pokrytí ekonomických, logistických (nákup, prodej, skladové hospodářství) a výrob-
ních procesů, podpory manažerského rozhodování, řízení informačních a schvalovacích toků a procesů 
(workflow) na základě současných trendů velmi úzkého propojování IT s business cíli.

Informační systém FIS
• není evidenční, ale řídící informační systém s plnou a flexibilní podporou Vašeho podnikání,
• oborově orientovaný dodavatel a systém, tj. s branžovými zkušenostmi Vašeho byznysu ... 

... MLÉKÁRENSTVÍ              



MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM A AKTIVITY VÚM 
P. ROUBAL A KOL. 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ S.R.O. | MILCOM A.S. 

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Ing. Petr Roubal, CSc. 
Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, v roce 1979 nastoupil 
jako interní aspirant do Ústavu fysiologie a genetiky hospodářských zví-
řat ČSAV v Uhříněvsi, zde obhájil kandidátskou disertační práci na téma 
trávení v bachoru přežvýkavců. V roce 1987 přešel do Výzkumného ústavu 
mlékárenského na pracoviště chemie, mikrobiologie a prvovýroby mléka. 
Pracoval zde 4 roky jako vedoucí oddělení prvovýroby mléka. Od roku 
1995 byl vedoucím oddělení mikrobiologie a technologie. Byl a je řešitelem 
několika desítek výzkumných projektů, které se zabývaly kvalitou syrové-
ho mléka, vývojem mléčných výrobků a funkčních potravin, analytickými 
a mikrobiologickými metodami a dalšími oblastmi mlékárenského výzku-
mu. 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. V roce 2014 byl zvolen členem předsednictva ČAZV. 

Výzkumný ústav mlékárenský (součást MILCOM a.s.) i Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (samostatná 
výzkumná organizace) jsou největší pracoviště v oblasti aplikovaného výzkumu mléka a mléčných výrobků 
v ČR. Usilují o to být mlékárenským podnikům v ČR maximální možnou měrou nápomocni v inovacích 
technologických postupů, složení a parametrů finálních výrobků i při zajištění kvality a bezpečnosti výrob-
ků a zvýšení technologické jistoty při jejich výrobě. Děje se tak následujícími formami: 

• spolupráce na výzkumných projektech, včetně projektů operačního programu Rozvoj venkova  
• poradenská činnost, včetně pomoci při náhle vzniklých technologických nebo hygienických problémech 

na provozu mlékárny
• mikrobiologické, chemické a fyzikálně-chemické analýzy, a to včetně analýz v rámci akreditované zku-

šební laboratoře 
• školení pro střední management, školení pro pracovníky laboratoří mlékáren,
• prezentace výsledů výzkumu v recenzovaném časopise Mlékařské listy – Zpravodaj, na semináři DEN 

VÚM a jinde,
• spolupráce s Českomoravským svazem mlékárenským a s Potravinářskou komorou ČR v rámci čin-

nosti její České technologické platformy pro potraviny
• a dalšími službami. 

Vešškeré údaje o našich záákazníccích poovažujemmee zza ddůůvěrnnné 
a zzaručujeme diskrétnostt. 

M
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Mlékárenský výzkum 
Oporou mlékárenského výzkumu je kontakt a spolupráce s průmyslem na straně jedné a na druhé straně 
spolupráce s dalšími výzkumnými pracovišti na univerzitách a výzkumných ústavech. To s sebou přináší 
výhody účelného zaměření výzkumu s důrazem na praktickou využitelnost získaných výsledků a komplex-
nost teoretické základny a výzkumných možností.

Činnost VÚM s.r.o. je zaměřena převážně na řešení výzkumných projektů získávaných v různých veřejných 
soutěžích a na grantových agenturách v ČR a EU. Témata těchto projektů vznikají na jedné straně u vý-
zkumných pracovníků našeho ústavu na základě znalosti potřeb mlékárenského průmyslu v ČR a ze znalos-
ti 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 u různých grantových 
agentur. V  návrzích projektů jsou uplatňována témata, která mají obecnou využitelnost pro mlékárenský 
průmysl jako celek tak, aby každá mlékárna výsledky a poznatky mohla použít. 

Projekty zaměřujeme především do oblastí rozvoje metod stanovení kvality syrového mléka, meziproduktů 
a finálních mléčných výrobků, rozvoje technologií a rozvoje sortimentu výrobků, které mají pozitivní vliv na 
zdravotní stav populace. Chceme poskytovat komplexní řešení problémů. To mnohdy vyžaduje spolupráci 
výzkumných pracovišť z různých oborů vědy, včetně pěstitelských a chovatelských disciplín, veterinárního 
i humánního lékařství, strojírenství a obalové techniky, aj. Řešíme i otázky prediktivní mikrobiologie, mo-
nitoring a řízení procesu zrání sýrů, vyvíjíme rychlé metody pro stanovování významných kvalitativních 
nebo technologických parametrů mléka a mléčných výrobků, včetně metod využívajících polymerázovou 
řetězovou reakci (PCR) a sekvenaci genů, chromatografické, elektromigrační a další moderní analytické 
postupy, zabýváme se problematikou probiotik a prebiotik a jejich účinku na zdraví konzumentů, využi-
tím membránových technologií v mlékárenském průmyslu, vývojem technologií výroby mléčných výrobků 
s prodlouženou trvanlivostí a dalšími tématy. 

Jedním z hlavních projektů, které VÚM s.r.o. řeší, jsou výzkumné práce na tématu „Mléko – významná 
součást zdravé a bezpečné výživy“ využívající Rozhodnutí MZe RO 1416 pro dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace. Tento projekt má tři hlavní výzkumné směry: 

1. 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. 

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

3. 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.

Aktuálně řešené projekty 
Projekty s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV)

• QJ1210093 Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin (2012-2016)
• QJ1210302 Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvý-

šení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivních látek 
přirozeně se vyskytujících v potravinách (2012-2016)



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

• QJ1210376 Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyzna-
čujících se zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních 
látek (2012-2016)

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

• QJ1230044 Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového 
mléka krav, ovcí a koz (2012-2016)

• QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenetických 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 infek-
cí selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku (2013-2017) 

• QJ1510047 Využití synergických účinků konopí, medu, propolisu pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné 
žlázy (2015-2018)

• QJ1510137 Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných výrobků 
v chovech malých přežvýkavců v ČR (2015-2018) 

• QJ1510216 Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat 
(2015-2018) 

• QJ1510274 Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkč-
ních potravin (2015-2018) 

• QJ1510312 Využití lusko-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv 
se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním 
i ekologickém zemědělství (2015-2018) 

• QJ1510336 Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cíle-
nou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku (2015-2018) 

• QJ1510338 Fermentované mléčné výrobky a sýry pro zdravou výživu obyvatel, technologické postupy je-
jich výroby a metody hodnocení s důrazem na vysokou mikrobiologickou bezpečnost a zlepšené nutriční 
parametry (2015-2018)

• QJ1510339 Komplexní systémy zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního 
stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR (2015-2018)

• QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytujících nové potravi-
nářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (2015-2018)

Projekty s podporou Technologické agentury ČR (TA ČR)
• TA03010546 Bioaktivní obaly (2013-2016)
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Projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
• LD14123 Sledování adheze a tvorby biofilmů u probiotických bakterií a vliv prebiotik na jejich adhezi 

(2014-2016) 

Příklady nejvýznamnějších výsledků výzkumu za poslední dva roky
Články v impaktovaných časopisech 

• Michlová, T., Dragounová, H., Horníčková, Š., Hejtmánková, A.: Factors influencing the content of vita-
mins A and E in sheep and goat milk. Czech J. Food Sci. 33/1 (2015): 58-65. 
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Metody stanovení Gram-negativních aerobních bakterií a detekce 
bakterií rodu Acinetobacter 
Gram-negativní aerobní bakterie rodu Pseudomonas patří k nejvýznamnějším původcům technologických 
problémů a kažení prakticky všech typů mléčných výrobků. Příčinou je jejich schopnost růst při chladíren-
ských teplotách a tvořit vysoce termostabilní proteolytické a lipolytické enzymy, čímž znehodnocují syrové 
mléko jakožto vstupní surovinu. Uplatňují se též jako post-pasterační kontaminace. 

Pro kultivační stanovení pseudomonád existuje řada metod (Němečková a kol., 2012). Jak jsme zjistili, 
kultivační metody na rozdíl od moderních identifikačních metod (MALDI TOF-MS, sekvenace genu pro 16S 
rRNA) neumožňují rozlišit pseudomonády od ostatních Gram-negativních aerobních bakterií, které mnoh-
dy mají podobné nežádoucí vlastnosti. Jedná se např. o bakterie rodů Acinetobacter, Rhizobium, Stenotro-
pomonas, Chryseobacterium, aj., přičemž první jmenovaný je kvantitativně i kvalitativně nejvýznamnější. 

Pro kontrolu kvality syrového mléka se jeví jako užitečné stanovit sumu Gram-negativních aerobních bak-
terií na půdě Leeds Acinetobacter agar bez přídavku suplementů. Očkuje se roztěrem na povrch předsušené 
půdy 0,1 ml 1. až 3. desetinásobné ředění vzorku. Kultivace probíhá při 37 °C/1-2 dny. Počítají se kolonie, 
které nemění barvu acidobazického indikátoru z růžové na žlutou. Gram-negativní aerobní bakterie by 
v syrovém mléce měly být v denzitě nanejvýš 2,0 x 104 KTJ/ml a zároveň tvořit maximálně 20 % z celkového 
počtu mikroorganismů. 

Pro detekci bakterií rodu Acinetobacter ve výrobcích, stěrech a výplachových vodách a dalších vzorcích 
z potravinářských provozů a především mlékáren byly navrženy a optimalizovány metody využívající po-
lymerázovou řetězovou reakci (PCR) s rodově a druhově specifickými primery. Řešeny byly jak postupy 
kvalitativní prokazující přítomnost či nepřítomnost dané bakterie ve vzorku, tak postupy využívající kvan-
titativní PCR. Tyto postupy jsou zpracovávány do podoby pro předání uživatelům. Aktuálně je k dispozici 
rodově specifická PCR dle postupu Švirákové a kol. (2015), který byl certifikován Státní veterinární správou 
(osvědčení č. SVS/2015/135598-G) a zaveden ve STÁTNÍM VETERINÁRNÍM ÚSTAVU JIHLAVA, kde si zá-
jemci mohou nechat analyzovat své vzorky. Další metodika se připravuje. 

Identifi kace nekultivovatelných mikroorganismů jakožto původců kažení 
Mezi různými typy sýrů (např. dohřívaný, bílý, tavený), které vykazují nějakou senzorickou vadu, se občas 
setkáváme i se vzorky, v nichž nebyla příčina kažení odhalena ani na základě klasické kultivační analýzy ani 
podle fyzikálně-chemických parametrů. V rámci projektu se nám podařilo získat několik takových vzorků 
jednoho typu sýra z různých šarží, a to jak s vadou (zápach, vydutý obal), tak bez vady. 

Přestože dle klasické kultivační analýzy byla mikroflóra analyzovaných vzorků různá, mezi vzorky s vadou 
a vzorky bez vady nebyly nalezeny systematické rozdíly. Potenciálního původce vady bylo tedy nutné hledat 
mezi tzv. nekultivovatelnými mikroorganismy, avšak vhodná detekční metoda dosud chyběla. Proto byl 
navržen, optimalizován a úspěšně aplikován tento postup: 

1. Extrakce buněk ze vzorku do vody a separace buněk na odstředivce. 
2. Lyze buněk a separace DNA v kvalitě pro PCR pomocí komerčního kitu nebo na magnetických kulič-

kách funkcionalizovaných pro vazbu DNA. 
3. Selektivní amplifikace (zmnožení) DNA pomocí PCR s primery s GC svorkou, a to úseku kódujícího 16S 

rRNA, který mají všechny bakterie, avšak každý bakteriální druh s mírně odlišnou sekvencí. 
4.  Rozdělení směsi amplikonů dle sekvence pomocí denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE). 
5. Porovnání elektroforeogramu vzorku a kontrolních kmenů.
6. Jestliže bod 5 neumožní identifikaci bakterií ze vzorku, vyříznutí jednotlivých amplikonů (pásů 

se separovanou DNA) z gelu a následná extrakce, amplifikace a sekvenace amplikonů. 
7. Identifikace bakterií na základě porovnání sekvence DNA s databázemi. 



Jako příčina kažení v našich vzorcích byly identifikovány bakterie rodu Halanaerobium. Po přijetí potřeb-
ných opatření se výrobci podařilo kažení sýrů odstranit. 

Rámcový analytický postup byl publikován v práci Čakajdové a kol. (2014). V současné době je zpracováván 
do podoby metodiky nekultivační analýzy mikroflóry sýrů, solných lázní a nálevů. Nicméně již nyní je 
zájemcům dostupná univerzální metodika izolace DNA v kvalitě pro PCR pomocí magnetických mikročástic 
(Španová a kol., 2015), která získala osvědčení Státní veterinární správy č. SVS/2015/135589-G. 

Posouzení účinnosti sanitačních roztoků vůči perzistentním plísním 
Kontaminace mléčných výrobků plísněmi je relativně častý a závažný problém, neboť i jedna spora plísně 
může vytvořit okem viditelnou kolonii, a tím znehodnotit výrobek a narušit důvěru spotřebitele. Jedná se 
především o post-pasterační kontaminaci, ke které může docházet nahodile, např. při proudění vzduchu 
z venkovního prostředí nebo nečistých prostor, nebo v důsledku kontaminace provozu perzistentními kme-
ny plísní, které odolávají sanitaci. 

Pro testování účinnosti sanitačních roztoků vůči perzistentním plísním byla navržena a optimalizována me-
todika dle Němečkové a kol. (2015), která získala osvědčení Státní veterinární správy č. SVS/2015/129869-
-G. Metodika byla zavedena ve společnosti MILCOM a.s., kde si zájemci mohou zadat analýzu formou služby. 

Metodika kombinuje difuzní agarovou metodu pro posouzení antifungálního účinku daného roztoku 
a hodnocení smáčivosti plísně za podmínek simulujících sanitaci (teplota, čas, koncentrace). 

Aplikace této metodiky odhalila některá úskalí, proč je eliminace plísní tak obtížná. Některé sanitační rozto-
ky (zejména na bázi aktivního kyslíku) v nízké koncentraci nejenže nemají antifungální účinek, ale dokonce 
mohou růst plísní stimulovat. A i když jsou antifungální vlastnosti roztoku dostačující, nemusí být plíseň 
účinně odstraněna, pokud není plíseň roztokem dobře smočena. Obtížná smáčivost plísní je významným 
problémem dokonce i při použití sanitačních roztoků o vyšší teplotě (60 °C). S využitím navržené metodiky 
je však možné vybrat nejvhodnější sanitační prostředky k eliminaci konkrétního problematického kmene 
plísní. 

Software „STA4MIL PRO“ k řízení kvality na základě sledování variability produkce 
V letošním roce dokončujeme software „STA4MIL PRO“ určený pro technology, manažery jakosti a další 
pracovníky mlékáren. Software bude v obecně využitelné podobě volně k dispozici. 

Software je založen na prostředí programovacího jazyka „R“ a využívá moderních statistických metod za-
ložených na přístupu „six-sigma“. Lze využít krátkodobých i dlouhodobých sledování a vyhodnocování sta-
bility procesu. Data je možné zadávat do běžného prostředí MS Excel a pomocí jednoduchého algoritmu 
následně data zavést do softwaru. Software tedy neslouží ke komunikaci přímo se strojním zařízením, 
ale pouze s obsluhou. Do softwaru obsluha vloží reálná data, jako jsou např. teplota, čas, kyselost, suši-
na, koncentrace soli, apod. v jednotlivých technologických krocích. Následuje spuštění přednastavených 
statistických algoritmů. Pokud by uživatel z nějakého důvodu potřeboval s customizací softwaru pomoci, 
je možné toto objednat jako službu v týmu doc. Buňky, nicméně naší snahou bude, aby software byl co 
nejsrozumitelnější. 

Při vlastním využívání softwaru obsluha vkládá data z vybraných šarží a nechává je vyhodnotit. Soft-
ware pomůže odhalit možné příčiny vyvstalých problémů nebo dlouhodobé nežádoucí trendy, které by při 
běžném hodnocení nebyly odhaleny, či naznačí, zda byly testované modifikace technologického postupu 
vhodné či nikoliv. Čím více se software používá, tím lépe funguje, neboť delší časové řady dávají možnost 
sledovat dlouhodobé trendy a identifikovat možné problémy (působí prediktivně). Možné je též nastavit 
různá chybová hlášení a upozornění. 
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V principu je možné software použít na všechny typy mléčných výrobků, avšak pravděpodobně nejpřínos-
nější bude ve výrobě sýrů. Důvodem je to, že kvalitu sýrů ovlivňuje celá řada parametrů, které se v relativně 
složité technologii mohou snadno vychýlit nežádoucím směrem, a navíc u zrajících sýrů uběhne delší doba 
mezi vlastní výrobou a spotřebou, během které může dojít k rozvoji vad. 

Příklady dalších témat řešených v projektu: 
• Mikrobiologická a fyzikálně-chemická šetření dle potřeb spolupracujících mlékáren a ČMSM. 
• Optimalizace a aplikace identifikačních metod (PCR, sekvenace genů pro 16S rRNA, Maldi-TOF MS, 

biochemické profily).
• Zpřesnění empirických metod mikrobiologického hodnocení mlékárenských surovin. 
• Termostabilita syrového mléka, koloidní stabilita trvanlivých mléčných výrobků a nežádoucí změny 

mléka vyvolané proteolýzou. 
• Optimalizace ERIC-PCR metody pro posouzení klonální příbuznosti kmenů izolovaných z biofilmů 

a testování vlivu dezinfekčních prostředků na tvorbu, životaschopnost a uvolňování buněk z biofilmů.
• Posouzení tvorby biogenních aminů nežádoucími mikroorganismy za různých fyzikálně-chemických 

podmínek. 
• Příprava, optimalizace a porovnání různých imunochemických testů (imunochromatografický strip, 

ELISA, aj.) pro stanovení enterotoxinů A a C S. aureus. 
• Optimalizace doby spotřeby vybraných výrobků s ohledem na jejich bezpečnost. 
• Epidemiologické studie výskytu E. coli, S. aureus a L. monocytogenes. 

Poděkování: 
Tato práce vznikla s finanční podporou NAZV, projekt QJ1210300 v programu KUS. 
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MLÉKÁRENSKÁ SPOLEČNOST SAVENCIA 
VE VÍRU GLOBALIZACE

VLADIMÍR ČEJNA
SAVENCIA FROMAGE & DAIRY CZECH REPUBLIC A.S.  

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Ing. Vladimír Čejna, Ph.D.
Vystudoval obor Technologie potravin na Agronomické fakultě Men-
delovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Poté zde absolvoval na 
Ústavu chovu a šlechtění zvířat doktorandské studium s tématem diser-
tační práce „Vliv laktace krav na vybrané technologické vlastnosti mléka“. 
V rámci tohoto studia se intenzivně věnoval problematice prvovýroby 
mléka, zejména vlivu jednotlivých plemen dojnic a technologií ustájení na 
sýrařské vlastnosti mléka. Pracovní kariéru zahájil v roce 2006 ve spo-
lečnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s. (dříve Bongrain) 
v závodě Přibyslav, kde působil na oddělení Vývoje & Výzkumu se zodpo-
vědností zejména za značku Pribináček.  Měl významný podíl na úspěšných inovacích, jako je Pribináček 
Piškotík a Pribináček Mixík. V roce 2015 přestoupil do oddělení Foodservice jako vývojový manažer pro 
klíčové zákazníky v rámci českých a slovenských fi liálek.

S postupující modernizací všech lidských činností dochází na naší planetě k zásadním změnám týkajících 
se všech jejich obyvatel. Globalizační technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Současný rozvoj je 
nejvíce poháněn vývojem telekomunikačních a informačních technologií a sílícími logistickými možnostmi. 
Rychle klesající náklady přepravy zboží na trh jsou dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje rozvoj mezi-
národního obchodu. V rámci těchto procesů dochází i k výrazným změnám v oblasti spotřebního chování 
a to napříč věkovými skupinami. Díky rozmachu těchto technologií je dnešní spotřebitel nejenom znalejší 
a zkušenější, ale je ve stále větší míře neustále online součástí tohoto trhu. Prostřednictvím internetu do-
chází k rozvoji kultury reálné virtuality, což představuje lidskou komunikaci skrze elektronická média. Tyto 
faktory samozřejmě ovlivňují i výrobce potravin, mlékárenský průmysl nevyjímaje.

Historie společnosti Savencia Fromage & Dairy začíná v roce 1956 ve francouzském Illoud (region Hau-
te-Marne). Zkušený sýrař Jean-Nöel Bongrain zde zahajuje výrobu v malé mlékárničce, jejímž hlavním 
produktem je sýr Caprice des Dieux. Tento sýr s bílou plísní na povrchu byl inovativní v několika směrech: 
neobvyklý oválný tvar, chuť sýru s rozplývavým tvarohovým jádrem a vyváženou chutí. Úspěch tohoto sýru 
představoval základní kámen k rozšíření dalších mlékárenských činností. 

M
V

2 0 1 6 [[[[[[[[[[[



SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Obr.: Původní obal sýru Caprice des Dieux z roku 1956

Od roku 1962 dochází aktivitám a zakládání filiálek ve Španělsku, Belgii a Německu. Od roku 1971 dochází 
k rozšiřování aktivit mimo Evropu, nejdříve v USA a Brazílii. Tento trend pokračuje v následujících letech 
v Japonsku, Maroku, Argentině, atd. V roce 1980 byly akcie umístěny na pařížskou burzu, byly okamžitě ro-
zebrány, což umožnilo další rozkvět společnosti. Po roce 1990 nastává rozvoj v regionech střední a východní 
Evropy. Jedná se o zakoupení podniků v České a Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Srbsku a Ukrajině. 
V České a Slovenské republice byl získán podnik Pribina Přibyslav (1993, výroba dětských dezertů, sýrů s bí-
lou plísní na povrchu, posléze výroby předsmažených sýrových specialit), Povltavské mlékárny v Sedlčanech 
(1996, výroba čerstvých a plísňových sýrů), TPK Hodonín (1999, výroba tavených sýrů) a Liptovský Mikuláš 
(2000; výroba sýrů pařených a tvrdých, brynza, máslo). Hlavní české a slovenské značky jsou tyto: Král Sýrů, 
Sedlčanský, Lučina, Pribináček, Apetito, Liptov, Bambino.

Název společnosti Savencia Fromage & Dairy je odvozen od francouzského slova saveur – chuť. Název 
Savencia má vyvolávat požitek, potěšení. Slovo fromage odkazuje na francouzský název pro sýr a předsta-
vuje náležitost k francouzskému sýrařství. Slovo dairy představuje anglický význam pro mlékařství a pou-
kazuje na globální působení skupiny a také na produkci ostatních výrobků (máslo, smetany, atd.). Cílem je 
nabízet produkty výjimečné kvality, inovativní, silné a unikátní značky. Potřeba vytvoření globálního jména 
byla vynucena především vzrůstající obchodní silou našich partnerů. Nový název byl stvrzen 22. dubna 
2015 na valné hromadě akcionářů v Paříži. 

Společnost prodává své výrobky ve více než 120 zemích světa, ročně zpracuje přes 4,1 miliardy litrů mléka 
a zaměstnává téměř 19 000 zaměstnanců. Výroba produktů probíhá ve více než 70-ti závodech. Je největ-
ším výrobcem sýrových specialit na světě. Na francouzském trhu je druhým největším producentem sýrů. 
Je nezávislou rodinnou společností (řízena Alexem Bongrainem, synem Jean-Nöela Bongraina) zalistovanou 
na akciové burze v Paříži. Hlavní vedení sídlí v pařížské čtvrti Viroflay. Administrativní sídlo pro Českou 
a Slovenskou republiku se nachází v Praze.



Obr.: Logo skupiny

Mezi hlavní značky patří: Caprice des Dieux, Cœur de Lion, Saint Agur, Tartare, Saint Môret, Saint Albray, 
Carré Frais, Fol Epi, Bresse Bleu, Chavroux, Etorki, Le Rustique, Apérivrais, Caprice des Anges, Fauquet, 
RichesMonts, Vieux Pané, Boursault, Le Brebiou, Chamois d’Or, Chaumes, Pié d’Angloys, P’tit Louis, Ferrari, 
Holland Master, Géramont, Milkana.

Skupina se rovněž snaží omezovat negativní dopady na životní prostředí, především v těchto oblastech: 
snížení spotřeby vody, zmenšení obalové náročnosti a používání recyklovatelných materiálů, snížení spotře-
by energií a eliminace produkce odpadů.

Globalizace je proces, jenž se neomezuje na území jediného státu, ale naopak překračuje politické hranice. 
Jisté je, že tento jev v celosvětovém měřítku skutečně probíhá a můžeme se s ním setkat téměř ve všech 
oborech lidské činnosti. Skupina Savencia Fromage & Dairy chce pokračovat ve svém mlékárenském umění 
a šířit věhlas mléčných výrobků po celém světě díky unikátním a bezpečným výrobkům.



www.frulika.cz



TRENDY OVLIVŇUJÍCÍ SLOŽENÍ 
OVOCNÝCH SLOŽEK PRO MLÉČNÉ VÝROBKY

MILOŠ MICHALEC
FRULIKA S.R.O. KAPLICE

PROF IL PŘEDNÁŠEJ ÍC ÍHO
Ing. Miloš Michalec je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích, fakulty zemědělské (1997). 
V oboru výroby ovocných složek působí od roku 1999 a od roku 2010 
je spjatý se společností Frulika s.r.o., sídlící v Kaplici. Frulika se zabývá 
výrobou ovocných, dezertních a zeleninových složek určených zejména 
do čerstvých mléčných výrobků. Ve společnosti Frulika působí Miloš 
Michalec na pozici ředitele obchodu a vývoje.

Trh s ochucenými mléčnými výrobky se formuje na základě nabídky a poptávky po těchto výrobcích, kterou 
vytváří konečný spotřebitel. Nákupní chování spotřebitele ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou osobní prefe-
rence chutí, zdravý životní styl, reklama, informace v médiích, ekonomické faktory apod. Na základě těchto 
faktorů se vytváří trendy, které mají dopad na složení ovocných složek.

OVOCNÁ SLOŽKA
Pojďme si nejprve stručně připomenout, co je to vlastně ovocná složka. Ovocnou složkou sloužící k ochu-
cení jogurtů a jiných čerstvých mléčných výrobků rozumíme obvykle pasterovanou ovocnou směs, jejíž 
hlavní součástí je ovoce a cukr. Vedle ovoce a cukru (sacharózy) se v ovocné složce mohou vyskytovat další 
ingredience, jako např. další cukry, voda, aroma, některé přídatné látky: barviva, zahušťovadla, modifikova-
né škroby či regulátory kyselosti, případně vitamíny, minerály… Příklad složení ovocné složky ukazuje graf 
č. 1. Při průmyslové výrobě se hotová ovocná složka naplní do nerezového kontejneru o objemu několika 
set litrů a tento se dopraví k zákazníkovi – do mlékárny. 

Graf č. 1: Grafické znázornění podílů jednotlivých surovin v ovocné složce 
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 OVOCE
Základní součástí ovocné složky je ovoce. Ovoce se 
používá mražené, aseptické nebo sušené, kusové nebo 
ve formě dřeně či šťávy. Množství ovoce v konečném 
výrobku, např. v ovocném jogurtu, je dáno obsahem 
ovoce v ovocné složce a jejím následným dávkováním 
do konečného výrobku. Na trhu je celá škála ovocných 
jogurtů, obvykle v nich bývá okolo 5 % ovoce, existuje 
ale řada „prémiových“ výrobků s vysokým obsahem 
ovoce (12 % i více). 

Obr. č. 1: Ukázka výrobku s 12% podílem ovoce (příklad z 
německého trhu).

Velmi důležitá je kvalita použitého ovoce, zejména ve výrobcích bez aromat, kde je ovoce hlavním a jediným 
nositelem chuti. Někdy je také kladen důraz na původ ovoce, např. aby ovoce pocházelo z  konkrétní země 
či konkrétního regionu.

Spotřebitelé se rovněž zajímají o netradiční druhy ovoce, např. tzv. superfruits. Jmenujme např. goji, graná-
tové jablko, papáju, dragon fruit, a jiné. V poslední době se zvedá zájem o různá semínka, např. populární 
chia semínka z šalvěje hispánské (Salvia hispanica). 

CUKRY
Další součástí ovocné složky jsou cukry. Nejtradičnějším a nejpoužívanějším cukrem je sacharóza. Většinou 
jde o řepný cukr, používá se také třtinový. Sladit lze i fruktózou, glukózou, medem nebo nejrůznějšími 
sirupy. 

Obr. 2: Chemický vzorec sacharózy

Pozornost veřejnosti se v poslední době zaměřila na glukózo-fruktózový sirup. Tento se do ovocných složek 
začal používat v minulém desetiletí, primárně z důvodu ceny. Ve vhodném poměru s cukrem může zvýraznit 
ovocnou chuť a tím, že je tekutý, vyhovuje technologickému procesu výroby ovocných složek. Z důvodu 
negativního postoje spotřebitelů k této ingredienci je současným tren-
dem glukózo-fruktózový sirup do ovocných složek nepřidávat.

Aktuálně sledujeme trend snižování celkového obsahu cukrů v mléč-
ných výrobcích. Můžeme se setkat např. s tvrzením „se sníženým 
obsahem cukru“. Dle legislativy lze toto tvrzení použít tehdy, pokud 
snížení obsahu cukru představuje alespoň 30 % ve srovnání s podob-
ným produktem. Na českém trhu toto tvrzení můžeme najít např. 
u cukrovinek nebo snídaňových cereálií.  V zahraničí jsme tento trend 
zaznamenali i u ochucených mléčných výrobků. Ukázka takového vý-
robku z německého trhu je na obr. 3.

Obr. 3: Ukázka výrobku se sníženým obsahem cukru, německý trh. 



Legislativně se nyní řeší otázka omezení množství cukru ve výrobcích pro děti. Zpracovává se návrh vy-
hlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách 
a školských zařízeních. Cílem vzniku návrhu této vyhlášky je snížit obezitu dětí v České republice a přispět 
k jejich zdravému stravování. Zároveň se ale diskutuje o tom, zda tyto méně sladké výrobky budou chtít 
děti konzumovat.

Vyhláška by měla určit nejvyšší povolený obsah nejen cukrů, ale i tuku a dalších látek, navrhované hodnoty 
ilustruje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1: Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách 
a školských zařízeních (návrh) 

Pro představu, běžně se obsah sacharidů u ochucených jogurtů pohybuje v rozmezí mezi 12-16 g/100g. 

V případě náhrady cukru se mohou použít umělá sladidla. Nicméně výrobky s umělými sladidly už nejsou 
spotřebiteli zdaleka tak vyhledávané jako dříve. Namísto umělých sladidel spotřebitelé spíše vyhledávají 
přírodní náhrady cukru, např. med, nejrůznější ovocné sirupy (datlový, agávový…), kokosový cukr nebo tzv. 
březový cukr – xylitol. Zajímavým fenoménem posledních let byla a částečně i stále zůstává stévie.

PŘÍDATNÉ LÁTKY
Dlouhodobým trendem je co nejvíce omezit použití přídatných látek. Čím dál více spotřebitelů hodnotí 
ochucený mléčný výrobek na základě počtu „éček“. 

Při výrobě ovocných složek se používají přídatné látky z těchto skupin: zahušťovadla, želírující látky, modi-
fikované škroby, regulátory kyselosti a barviva.

Zahušťovadla a modifikované škroby mají za úkol potravinu zahustit neboli zvýšit její viskozitu a udržet 
její žádoucí texturu. Želírující látky jsou látky, které udělují potravině texturu vytvářením gelu. Viskozita 
a textura jsou důležité pro udržení homogenní ovocné složky zabalené v nerezovém kontejneru během její 
záruční doby a také pro její správné nadávkování do konečného výrobku. Z této skupiny je nejdiskutovanější 
látkou modifikovaný škrob, který je vnímán spotřebiteli zejména jako plnidlo. Proto je stále větší tlak na 
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jeho nahrazování. 

Jako regulátory kyselosti se nejčastěji používají kyselina citrónová, mléčná a citronan sodný.  Hodnoty pH 
lze částečně řídit i použitím citrónové šťávy.

Také barviva podléhají trendu jít co nejpřírodnější cestou. K obarvení ovocné složky se nejčastěji používají 
barvící potraviny, jako jsou ovocné a zeleninové šťávy, např. z červené řepy, černé mrkve, citronu, černého 
bezu aj., barvící potravina je také karamelový sirup. V minulých letech velmi hojně probíraná košenila 
(kyselina karmínová) E120 se dnes používá už velmi málo. 

AROMATA 
Pokud je v ovocné složce aroma, může být deklarováno jako:

• aroma (například jahodové aroma) – dříve do roku 2011 skupiny „syntetická“ a „přírodně identická“ – 
vyrábí se chemickou cestou

• přírodní aroma – obsahují přírodní aromatické látky a extrakty, které ale nemusí být z daného druhu 
ovoce

• přírodní druhové aroma s dalšími přírodními aromaty – obsahuje přírodní extrakty z daného druhu 
ovoce, které je snadno detekovatelné a dále může obsahovat přírodní aromatické látky a extrakty, které 
již nemusí být z daného druhu ovoce (z hlediska dlouhé textace se mnoho nepoužívají – např. přírodní 
jahodové aroma s jinými přírodními aromaty)

• přírodní druhové aroma (přírodní jahodové aroma) – tzv. 95/5, kdy 95 % aromatických látek nebo 
extraktů musí pocházet z daného druhu ovoce a 5 % připadá na ostatní přírodní aromatické látky 
a extrakty

O přírodních druhových aromatech se zatím v ČR ještě moc nemluví, i u našich sousedů v Rakousku 
a v Německu se používají také velmi málo. Spotřebitelé ještě plně nevnímají, jaký je rozdíl mezi deklarací 
„přírodní aroma“ (chutnající jako jahoda) a „přírodní jahodové aroma“.

Současným trendem je nahrazovat aromata přírodními aromaty, případně mít výrobek bez aromat. V tako-
vém výrobku je ale potřeba mít dostatečně vysoký obsah kvalitního ovoce, které dodá konečnému výrobku 
potřebnou chuť, a to jak profil chuti, tak i jeho intenzitu. 

ZNAČKY KVALITY, CERTIFIKACE VÝROBKŮ
Na evropských trzích existují různé značky kvality či certifikace výrobků, které mohou usnadnit spotřebiteli 
rozhodování při koupi výrobku. Značky kvality používané v České republice nemají, snad jen na deklaraci 
původu, zcela přímý vliv na složení ovocné složky. Na jiných evropských trzích, např. v Rakousku, jednotlivé 
značky kvality velmi přesně definují, které suroviny a látky lze při přípravě ovocné složky použít a které ne, 
případně určují minimální podíl ovoce ve výrobku.

Na českém trhu existují např. značky Klasa, Regionální potravina, Český výrobek apod.

Klasa – národní značka kvality Ministerstva zemědělství ČR. Výrobky musí minimálně v jednom 
znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu 
a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu.

Regionální potravina - značka udělovaná Ministerstvem zemědělství. Produkt je vyroben 
v příslušném regionu a pochází zejména z tuzemských surovin. 



Česká potravina - logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy 
„Česká potravina“ si mohou potravináři dobrovolně označit své výrobky, pokud splní dvě 
základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl českých su-
rovin.

Na ukázku, některé značky a jejich definice v sousedním Rakousku a Slovinsku:

AMA GÜTESIEGEL – zadává konkrétní kvalitativní požadavky na výrobek, 
zejména původ surovin. Jde o rakouskou pečeť kvality, tudíž hlavní složky 
výrobku musí mít původ v Rakousku. Navíc definuje konkrétní ingredience 
povolené pro výrobu ovocných složek.

Značka kvality NATURREIN – řeší další kvalitativní požadavky na výrobek. Z hledis-
ka ovocné složky jde o minimální podíl ovoce, použité cukry, stabilizátory, regulá-
tory kyselosti (například lze použít organické kyseliny – pouze kyselinu citronovou, 
askorbovou, mléčnou či jablečnou nebo citronový koncentrát).

GMO-FREE produkty (produkty bez geneticky modifikovaných 
organismů) – Ve výrobcích s tímto označením lze použít pouze 
suroviny, které neobsahují žádné geneticky modifikované organis-
my a které nebyly vyrobeny za pomoci geneticky modifikovaných 
organismů, např. při výrobě barviva se nesmí použít geneticky 
modifikované enzymy.

ZÁVĚR
Aktuální trendy na potravinářském trhu významně ovlivňují složení receptury ovocné složky. Poptávka 
spotřebitelů a vývoj směřuje k jasnému a co nejjednoduššímu složení výrobku bez „zbytečných“ přídatných 
látek a s co nejmenším zpracováním, pro které se v zahraničí vžilo označení „Clean label“. 

Od takového výrobku ovšem spotřebitelé očekávají stejné nebo lepší fyzikálně senzorické parametry (barvu, 
chuť, vůni, texturu), ale i trvanlivost, na jaké jsou zvyklí u výrobků s „éčky“. Změna složení, nové suroviny 
a absence mnohých přídatných látek nutí nás, výrobce, hledat nové cesty v oblasti vývoje a přináší i některá 
úskalí a četné výzvy v technologickém procesu.



Nabízený sortiment
Vitamíny
Vitamínové premixy na míru
Produkty DSM – Oat Well ( betaglukany)
Omega-3, Omega-6—rostlinné, z ryb (tekuté, práškové)
Konzervanty

Hydrokoloidy
Vláknina

Lecitiny
Aromata
Rostlinné extrakty
Aminokyseliny
Talek
Barviva
Aquamin a další ...

DONAUCHEM s.r.o
pevné místo mezi distributory surovin pro 

-
-



TRENDY VE FORTIFIKACI 
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

JANA ZEMKOVÁ
 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 PHARMA & COSMETIC DONAUCHEM S.R.O. PRAHA

PROFIL PŘEDNÁŠEJ ÍC Í
Ing. Jana Zemková vystudovala Mendlovu zemědělskou a lesnickou uni-
verzitu v Brně, obor Technologie potravin. V letech 2004 – 2010 pracovala 
v belgické společnosti Dera Czech Production s.r.o., která se zabývá vývo-
jem funkčních a ochucovacích složek pro masný průmysl, snacky, dressin-
gy, 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 ve-
doucí výroby a vývoje. Firma se zabývá výrobou doplňků stravy a kosmeti-
ky. Ve společnosti Frujo a.s. působila v letech 2013-2016 na pozici vedoucí 
vývojového oddělení. 
Nyní pracuje ve společnosti Donauchem s.r.o. jako Business Development Manager pro farmacii a kos-
metiku.

Donauchem CZ
• Na trhu od roku 1991
• Člen skupiny DONAUCHEM Group
• 67,5% Donauchem Rakousko + 32,5% 2 jednatelé společnosti
• 67 zaměstnanců
• Více než 1000 produktů v portfoliu, které se neustále rozrůstá
• 940 aktivních klientů
• Roční obrat: 17,9 mil. €
• Sídlo firmy Nymburk  - vedení společnosti + sklady 
                                              - pobočka na Moravě – Přerov

Více než 300 zaměstnanců obsluhuje přes 8500 zákazníků v 6 zemích
�  Polsko
�  Česká republika
�  Slovensko
�  Rakousko
�  Maďarsko
�  Rumunsko
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• Moderní areál, splňující požadavky pro skladování a manipulaci s nebezpečnými, hořlavými, pevnými 
i tekutými chemikáliemi.

• Přes 4000 m2 krytých skladových ploch schválených pro skladování chemikálií  
• Terminál na stáčení a skladování tekutých chemikálií, včetně hořlavin.
• Váš regionální distributor ve střední a východní Evropě.
• Naším hlavním cílem je pomoci při optimalizaci výrobních procesů, zavádění nových konceptů, vývoji 

a výrobě nových výrobků, spolu se spolehlivými dodávkami všech surovin. 
• Poskytujeme aktuální informace o nových technologiích a výrobcích nejvyšší kvality formou organiza-

ce odborných seminářů a návštěv odborníků z firem, které s námi spolupracují.
• Soukromý distributor surovin nejen do potravinářství, ale také doplňků stravy, farmacie a osobní kos-

metiky. 
• Loajální a transparentní vztahy se strategickými partnery (DSM, Cargill, Expressions Aromatiques, Ma-

rigot, atd…)

DSM:
• Světový lídr na trhu.

• Výrobce vitamínů a vitamínových premixů s kořeny sahajícími do Švýcarska.

• Dnes nadnárodní společnost s výrobními závody po Evropě, severní i jižní Americe a Číně.

Vitamíny
• Esenciální složky důležité pro růst a správný vývoj.
• DSM má ve svém portfoliu všech 13 vitamínů zahrnující A, D, E, K, C, vitamíny řady B, kyselinu listovou 

a pantothenovou    

Nutriční lipidy
• Omega 3 mastné kyseliny hrají důležitou roli ve správném vývoji mozku, zraku a imunitního systému.

Vitamíny:
• Fortifikace vitamíny a minerálními látkami patří mezi nejčastější  

• Pro správný výběr fortifikantů je třeba dodržovat Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 
č.1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

• Toto nařízení obsahuje přesný výpis druhů a forem, které lze použít, včetně podmínek za jakých je to 
možné – tedy % referenční dávky jednotlivých složek, správného značení apod.

Proč jsou trendem produkty s přidaným obsahem vitamínů a minerálních látek? 
• Nárůst zájmu o mléčné výrobky roste s trendem zajímat se o zdravý životní styl a zdravé stravování. 

Nastupuje opět zájem o výrobky se sníženým obsahem cukru / nebo bez cukru, tedy „redukování“, právě 
v kombinaci s přidanými vitamíny. Výrobci tak oslovují dospělé konzumenty a navíc se tento trend snoubí 



se sofistikovanými příchutěmi – kombinace sladko-slaných ochucení, jako například dnes velmi oblíbený 
slaný karamel. Svou oblíbenost si stále drží ochucení na bázi kávy, čaje a dezertní.

• 36% nových výrobků uvedených na evropský trh v průběhu loňského roku uvádí na obalu tzv. mínus 
tvrzení, přičemž redukce tuku je hlavním tématem.

• Redukování  - hlavním trendem inovací

• Díky různorodosti cílových zákazníků je zde prostor se věnovat různým fortifikacím. Například v Polsku 
– 64% konzumentů konzumuje mléko jako zdroj bílkovin, oproti tomu v Anglii je čtvrtina konzumentů 
zacílena na výrobky s přidaným obsahem vitamínů a vápníku. 

• Až 12% konzumentů v Anglii přiznává, že obsah přidaných vitamínů je důležitým faktorem pro výběr při 
nákupu.

Bílkoviny:
• Fortifikace bílkovinou je tématem už poměrně dlouhou dobu. Výrobků, které uvádí na obalu zvýšený 

obsah bílkovin, není příliš mnoho, avšak stále zůstávají velmi zajímavým lákadlem pro vývoj a na trhu 
své místo určitě mají. 

• Většina těchto produktů obsahuje přidanou mléčnou bílkovinu nebo syrovátkový protein a uvádí tvrzení 
k zachování a k podpoře růstu svalové hmoty po cvičení. 

• Prekurzorem úspěchu jsou jogurty řeckého typu, které si oblibu u zákazníků našly především díky vyso-
kému obsahu bílkovin v kombinaci s nízkým obsahem tuku. 

Omega 3 mastné kyseliny:
• Velmi důležitá složka stravy, na kterou je schváleno velké množství tvrzení.

• DSM nabízí nutriční lipidy ve formě práškové i tekuté, ze zdroje živočišného a rostlinného vhodného pro 
vegetariány.

• Na trhu se mléčné výrobky obohacené MK již začaly objevovat

GOS a FOS:
• Galaktooligosacharidy, fruktooligosacharidy - rozpustná vláknina dostupná ve formě sirupu a prášku

• Fruktooligosachardidy jsou významné jako potrava pro bakterie v našich střevech. Jsou to složité cukry 
sloužící jako ideální zdroj energie pro mnoho přátelských střevních bakterií. Tím, že tyto právě posilují, 
je zároveň zvýhodňují v konkurenčním boji s jinými často škodlivými střevními bakteriemi. Účinek pod-
porující růst přátelských střevních bakterií se nazývá probiotické působení. Jeho důsledkem je zlepšení 
činnosti střeva a posílení imunitního systému

• Mají mírně sladkou chuť a neutrální vůni a jsou vhodné k nahrazení podílu cukru v receptuře

• Přirozeně se tyto látky vyskytují v mnohých rostlinách. Největší poměrné množství je obsaženo v chřestu, 
pórku, cibuli, česneku nebo artyčoku. Nezanedbatelným zdrojem je rovněž kořen čekanky.



 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský 
průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský 
průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farma-
ceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí 
a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti 
technologie procesů výroby a 
zpracování rostlinných tuků a 
olejů

The first choice for 
value-added vegetable oil 
solutions

www.aak.com

AarhusKarlshamn Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 
1618/30, 140 00 Praha 4, Tel: +420 222 212 087, +420 222 
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SENZORICKÉ VLASTNOSTI OCHUTENÝCH 
SYROV Z KRAVSKÉHO MLIEKA
SENSORY PROPERTIES FLAVORED 

 COW‘S MILK CHEESES
  JOZEF GOLIAN, VLADIMÍR VIETORIS, PETER ZAJÁC
  KATEDRA HYGIENY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN, FAKULTA 
 BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

PROF IL AUTORA
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Jozef.Golian@uniag.sk )
Absolvent Agronomickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre  (Ing. Dr. prof.), profesor  v odbore Technológia potravín, špeciali-
zácia Bezpečnosť a kontrola potravín. Na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre pracuje od roku 1994, najskôr ako odborný asistent, 
od roku 2003 ako vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, od roku 
2005 ako docent a od roku 2011 ako vysokoškolský profesor. V roku 2007 pripravil na akreditáciu štu-
dijný program Bezpečnosť a kontrola potravín a roku 2015 študijný program Potraviny a technológie 
v gastronómii. V študijných programoch Výživa ľudí, Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola 
potravín vychoval 140 diplomantov, 55 bakalárov. Pod jeho vedením ukončilo doktorandské štúdium 
14 doktorandov. Je autorom a spoluautorom  25 prác registrovaných v databázach WOS a SCOPUS, 
s bohatou citačnou odozvou. V uplynulom období bol spoluautorom 2  dielov vysokoškolských učebníc 
Mlieko a mliečne výrobky. 
Tematicky sa venuje problematike potravinárskej legislatívy, vysledovateľnosti potravín a alergénom po-
travín pomocou molekulárno-biologických metód ako aj manažérstvu bezpečnosti potravín. Zaoberá sa 
aj hodnotením tradičných jedál a pokrmov. Je členom 3 vedeckých rád, predsedom Slovenskej spoločnosti 
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a súdnym znalcom  v odbo-
re Potravinárstvo –skúmanie potravín. Každoročne organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou 
účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“  a odborné semináre na aktuálne témy v potravinárstve.

Abstract
The aim of the work the evaluation of sensorial qualities of cheeses made from cow´s milk. 7 samples 
of fresh and ripening cheeses were rated. By the assessing of visual attributes the presence of rind became 
evident mostly by the ripening cheeses, by the cheese ripening on the red wine after two months mostly. 
The cut porosity was mostly visible by the cheese ripening on the red wine after two months as well. The 
most intensive colour got the cheese ripening on beeswax after two months. By the rating of cheeses´ taste 
was found out the saltiest taste by the fresh cheese with chives in dough. The most intensive sweet taste 
was found out by the cheese ripening on the red wine for two months. The umami taste was not distinctive 
by any of the samples. The more intensive soap taste was found out by the cheese ripening on the red wine 
for two months. Milk-sour taste was not found out by any of the samples. The most intensive savoury taste 
became evident by the cheese ripening on the beeswax after two months. The most intensive taste after 
using the flavouring ingredient got the fresh cheese with chives in dough. The other most intensive fore-
ign taste was found out by the cheese ripening on the red wine after two months. By assessing of texture 
qualities by the consume, chewing concretely, no principal difference between the samples was found out. 
The exception constituted the two-month cheese ripening on beeswax, which was considered as the worst 
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chewing one. By the rating of crumbling no differences between the samples were found out. The most per-
sisting taste after swallow was found out by the fresh cheese with chives in dough. By the rating of cheeses´ 
milky smell no significant difference between samples was found out. The most intensive milk-sour smell 
was found out by the fresh cheese with wine in dough. The sweet smell was not strong by any of all cheeses´ 
samples. The most intensive smell after using the flavouring ingredient got the fresh cheese with chives and 
other foreign smell was found out more intensive by the cheese ripening on beeswax after two months only. 
The best overall impression won the fresh cheese with chives in dough.

Keyword: milk, microbiology quality, hygiene, risk, cheese, sensory evaluation

Úvod  prehľad literatúry
Termostabilita mlieka je schopnosť mlieka odolávať vysokým teplotám bez viditeľnej koagulácie alebo gélo-
vatenia. Môže sa vyjadriť ako čas, za ktorý došlo ku zrazeniu mlieka pri 140 °C. Ide o dôležitú vlastnosť 
pri ošetrení mlieka pasterizačným alebo sterilizačným záhrevom (Singh, 2004). Termostabilitu ovplyvňuje 
veľa faktorov, ako napríklad pH mlieka, obsah solí, močoviny, laktózy, obsah a zloženie proteínov a ďalšie 
(laktácia, zdravie dojnice alebo ročné obdobie) (Kailasapathy, 2008).

 Syriteľnosť  je považovaná za najdôležitejšiu technologickú vlastnosť mlieka. Ide o schopnosť mlieka zrážať 
sa syridlom a vytvoriť syreninu požadovaných vlastností  (Gajdůšek, 2003). Tyrisevä et al. (2004) uvádzajú, 
že environmentálne faktory ako sú štádium a poradie laktácie a sezóna ovplyvňujú syriteľnosť a to vplyvom 
zmien chemického zloženia mlieka. Grandison et al. (2009) konštatujú, že zlepšujúci vplyv na kvalitu syre-
niny má tiež vyšší obsah kazeínu.

Čo sa týka kyslosti, z technologického hľadiska je najvýznamnejší obsah a formy vápnika v mlieku, pretože 
aktivita Ca2+ významne ovplyvňuje koloidnú stabilitu kazeínu, teda jednak termostabilitu mlieka a jednak 
sladké zrážanie mlieka a vlastnosti syreniny pri výrobe syrov. Celkový obsah vápnika v mlieku je priemerne 
120 mg.l-1, 30 % je prítomných v rozpustnej forme v mliečnom sére predovšetkým ako hydrogenfosfo-
rečnan a citrát, avšak menej ako 10 % z celkového množstva vápnika je v disociovanej forme. Prevažná 
časť vápnika je potom v mlieku prítomná v nerozpustnej forme, tzv. koloidného fosforečnanu vápenatého 
(Kadlec et al., 2007). 

Kysacia schopnosť mlieka je dôležité kritérium rozhodujúce o tom, či bude v mlieku zaistený dobrý rast 
pridaných čistých mliekarských kultúr. V mlieku musia byť zastúpené všetky potrebné zložky pre rozvoj 
pridaných kultúr a nesmie obsahovať žiadne látky, ktoré potláčajú tento rozvoj (inhibičné látky – špeci-
fické – imunoglobulíny a nešpecifické – lyzozým, laktoferín, transferín a ďalšie). Medzi ďalší faktor ktorý 
ovplyvňuje kysaciu schopnosť mlieka patrí jeho následné ošetrenie po nadojení. Vplyvom chladenia mlieka 
dochádza k fyzikálno – chemickým zmenám, k rozpadu kazeínových micel, zmenšeniu ich stupňa hydratá-
cie, ku zmenám v rovnováhe jednotlivých foriem minerálnych látok a ku zvyšovaniu pH. V dôsledku tých-
to zmien dochádza tiež k zhoršeniu rastu väčšiny baktérií mliečneho kvasenia (Gajdůšek, 2003). Faktory 
ovplyvňujúce kysaciu schopnosť mlieka sú výživa dojníc, metabolické poruchy, zvýšený obsah dusitanov 
a dusičnanov v mlieku, prítomnosť rezíduí dezinfekčných látok, prítomnosť rezíduí inhibičných látok, zvý-
šený počet somatických buniek v mlieku, vysoká kontaminácia mlieka mikroorganizmami, ošetrenie mlieka 
po nadojení (Navrátilová et al., 2012).

Cieľom práce bolo zhodnotiť vybrané ochutené čerstvé a zrejúce syry z kravského mlieka.



Materiál a metodika 
V práci sme analyzovali syry vyrobené z kravského mlieka, ktoré pochádzali zo súkromnej farmy na Juž-
nom Slovensku. Syry boli krájané až pred senzorickou analýzou. Na senzorickú analýzu bolo pre každého 
hodnotiteľa použitých 100 g syra.

Charakteristika syrov: Zrejúce syry: Vzorka A: syr zrejúci na včeľom vosku – dvojmesačný (prvých 10 dní 
zrel na včeľom vosku a ďalších 10 dni na potravinárskom vosku). Vzorka B: syr zrejúci na včeľom vosku – 
štvormesačný. Vzorka C: syr zrejúci na červenom víne – dvojmesačný. Vzorka D: syr s rascou v ceste. Čerstvé 
syry: Vzorka E: syr s vínom v ceste. Vzorka F: syr s červenou repou v ceste. Vzorka G: syr s pažítkou v ceste. 

Senzoricky boli analyzované vizuálne atribúty, texturálne vlastnosti syrov pri konzumácii, pachy, chute 
a celkový dojem. Hodnotiteľom boli predložené formuláre v ktorých prideľovali jednotlivým vzorkám syrov 
body, ktoré boli v rozmedzí 1 – 9. Ako neutralizátor chuti bola podávaná voda. 

Výsledky práce
Prítomnosť kôry sa prejavila najmä pri zrejúcich syroch, kde ju hodnotitelia najvýraznejšie vnímali pri 
syre zrejúcom na červenom víne po dvoch mesiacoch. Taktiež syr zrejúci na včeľom vosku po dvoch 
mesiacoch, syr zrejúci na včeľom vosku po štyroch mesiacoch a syr s rascou v ceste boli zhodnotené ako syry 
s výraznejšou kôrou. Najmenej výraznú prítomnosť kôry zhodnotili pri čerstvom syre s červenou repou 
v ceste a menej výrazná prítomnosť kôry bola hodnotiteľmi posúdená pri čerstvom syre s vínom v ceste 
a tiež pri čerstvom syre s pažítkou v ceste. Pórovitosť na reze bola najviac vyhovujúca u syra zrejúceho na 
včeľom vosku dvojmesačnom, pretože bol najmenej pórovitý. Syr zrejúci na červenom víne po dvoch mesia-
coch hodnotitelia posúdili ako najviac pórovitý. U ostatných vzoriek v danom znaku výrazný rozdiel nebol. 
Najintenzívnejšiu farbu hodnotitelia zistili u syra zrejúceho na včeľom vosku po dvoch mesiacoch, ktorý 
mal najvyššiu priemernú hodnotu pridelených bodov a intenzita farby bola výrazná po deklarovanej surovi-
ne. Najmenej intenzívnu farbu zistili u syra s pažítkou v ceste, ktorému hodnotitelia pridelili najnižší počet 
bodov a farba syra bola biela (smotanová). Pri ostatných vzorkách hodnotitelia nezistili zásadné rozdiely.  

Pri hodnotení slanej chuti zistili hodnotitelia najviac slanú chuť u čerstvého syra s pažítkou v ceste, najme-
nej slanú chuť cítili u syra zrejúceho na červenom víne po dvoch mesiacoch. Ostatné vzorky syra neprejavili 
podľa hodnotiteľov výraznú slanú chuť.

Tab. 1 Výsledky senzorického hodnotenia vizuálnych atribútov syrov
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Tab. 2 Výsledky senzorického hodnotenia chuti syrov

Najintenzívnejšiu sladkú chuť zistili hodnotitelia pri syre zrejúcom na červenom víne po dvoch mesiacoch 
a najmenej výraznú sladkú chuť pri čerstvom syre s pažítkou v ceste. Umami chuť nebola výrazná ani 
u jednej vzorky syra. Hodnotitelia túto chuť posúdili ako netypickú a nevýraznú. Výraznejšiu mydlovú chuť 
cítili hodnotitelia pri syre zrejúcom na červenom víne po dvoch mesiacoch a najmenej mydlovú chuť cítili 
pri čerstvom syre s vínom v ceste a čerstvom syre s červenou repou v ceste. Pri hodnotení kyslomliečnej 
chute sme nezistili významné rozdiely medzi danými vzorkami. Najvýraznejšiu ostrú chuť zistili hodnoti-
telia u syra zrejúceho na včeľom vosku po dvoch mesiacoch. U ostatných vzoriek sa ostrá chuť výraznejšie 
neprejavila. Chuťovo najviac výrazný po ochucujúcej zložke bol zhodnotený syr zrejúci na červenom víne 
po dvoch mesiacoch, syr s rascou v ceste a syr s pažítkou v ceste. Najmenej výrazný po ochucujúcej zložke 
bol zhodnotený syr zrejúci na včeľom vosku dvojmesačný, syr zrejúci na včeľom vosku štvormesačný a syr 
s vínom v ceste. Výraznejšiu inú cudziu chuť hodnotitelia zistili u syra zrejúceho na včeľom vosku po dvoch 
mesiacoch a u syra zrejúceho na červenom víne po dvoch mesiacoch. Najmenej výraznú inú cudziu chuť 
zistili u syra s vínom v ceste a u syra s pažítkou v ceste.  

Tab. 3 Výsledky senzorického hodnotenia textúrnych vlastností syrov v čase konzumácie

Hodnotitelia označili ako najhoršie žuteľný syr zrejúci na včeľom vosku dvojmesačný. Medzi ostatnými 
vzorkami sme nezistili významný rozdiel. Pri hodnotení drobivosti sme u jednotlivých vzoriek nezistili 
zásadné rozdiely. Všetky vzorky syrov boli primerane drobivé (rozpadavé). Najviac pretrvávajúcu chuť 
po prehltnutí (dochuť) hodnotitelia cítili u syra zrejúceho na červenom víne po dvoch mesiacoch a u syra 



s pažítkou v ceste. Najmenej pretrvávajúcu chuť cítili u syra zrejúceho na včeľom vosku štvormesačnom 
a u syra s vínom v ceste. Medzi ostatnými vzorkami v danom znaku nebol zistený významný rozdiel.

Pri hodnotení pachu po mlieku sme u jednotlivých vzoriek nezistili zásadné rozdiely. Všetky vzorky mali 
typický mliečny pach aj napriek tomu, že zreli na víne či včeľom vosku. Najintenzívnejší kyslomliečny 
pach hodnotitelia zistili u čerstvého syra s vínom v ceste. Najmenej intenzívny kyslomliečny pach cítili pri 
syre s pažítkou v ceste. Sladký pach nebol výrazný ani u jednej vzorky syra, hodnotitelia ho posúdili ako 
nevýrazný a netypický. Najväčšie rozdiely zistili hodnotitelia pri jednotlivých ochucujúcich zložkách. Ako 
najvýraznejší bol posúdený pach po pažítke a čerenom víne. Aj ostatné použité faktory (včelí vosk, červená 
repa) mali vyšší podiel na intenzite pachu. Iné cudzie pachy sa výraznejšie neprejavili s výnimkou syra 
zrejúceho na včeľom vosku po 2 mesiacoch.

Tab. 4 Výsledky senzorického hodnotenia pachu syrov

Podľa hodnotiteľov mal najlepší celkový dojem syr s pažítkou v ceste, ktorému pridelili najviac bodov a naj-
horší celkový dojem mal syr zrejúci na červenom víne po dvoch mesiacoch, ktorý mal najnižšiu priemernú 
hodnotu pridelených bodov. 

Tab. 5 Výsledky senzorického hodnotenia celkového dojmu syrov
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Graf 1 Znázornenie podobnosti medzi vzorkami

Uvedený graf vyjadruje podobnosť medzi vzorkami. Graf sme vytvorili na základe analýzy hlavných kom-
ponentov, to znamená, že vzorka B je podobná vzorke A, vzorka F je podobná vzorke E, z toho vyplýva 
že všetky elipsy čo sa prekrývajú sú štatisticky preukazne rovnaké. 

Graf 2 Znázornenie celkového dojmu jednotlivých vzoriek syrov

V grafe 2 sú jednotlivé vzorky syrov od A po G a tiež rozptyl dát, teda body v rozmedzí    1 – 9 ktoré moh-
li hodnotitelia prideliť jednotlivým vzorkám. Hodnota 1 bodu predstavovala nevyhovujúci syr a hodnota 
9 bodov vyhovujúci syr. Graf vyjadruje mediánové hodnoty vzoriek, ktoré sú znázornené modrými čiarkami 
v strede daných boxov. Šedé boxy predstavujú rozptyl dát medzi hodnotiteľmi.

Diskusia
Syr predstavuje dôležitý zdroj potrebných živín a zdraviu prospešných látok v ľudskej strave, vrátane pro-
teínov, aminokyselín, bioaktívnych peptidov, mastných kyselín, minerálnych látok, vitamínov a polyfeno-
lových látok. Nutričná hodnota syra závisí na vlastnostiach mlieka a od podmienok pri výrobe syrov, ktoré 
určujú jedinečné a odlišné nutričné vlastnosti pre každý typ syra. Hoci syr poukazuje na niektoré nutričné 
vlastnosti, ktoré sú považované za negatívne pre ľudské zdravie, ako je napríklad zvýšenie rizika kardio-
vaskulárnych ochorení, zdá sa že príjmom syra sa nevyvíja škodlivý vplyv na kardiovaskulárne zdravie 
(Jerónimo a Malcata, 2016). 



Vlastnosti syra sú popisované ako ľudské reakcie na vnímanie podnetov. Všeobecne je možné ich popisovať 
ako podmienky definované v rámci kategórií vzhľadu, chuti a textúry syrov. Senzorické vlastnosti vyplývajú 
z interakcií zmyslových oblastí človeka, ako sú zrak, hmat, čuch a pri ochutnaní pocit v ústach s podnetmi 
vyvolanými reologickým, štrukturálnym a chemickým zložením syra. Väčšina senzorických vlastností je 
zložitá a sú stimulované združením mnohých rôznych vlastnosti syra.

Vzhľad označuje vizuálne hodnotenie syrov, obalu, farby a celku pri hodnotení. Tieto vlastnosti syra sú 
hodnotené vizuálne, obvykle pred vlastnou konzumáciou (Fox et al., 2004).

Záver
Najvýraznejšia kôru syra bola vyhodnotená pri syre zrejúcom na červenom víne po dvoch mesiacoch.

pórovitosť syra na reze a najintenzívnejšia farba bola najvýraznejšia u syra zrejúceho na včeľom vosku 
po dvoch mesiacoch zrenia. Slaná chuť bola ako najintenzívnejšia vyhodnotená u syra s pažítkou v ceste. 
Najnižšia intenzita slanosti syra bola vyhodnotená u syra  zrejúceho na červenom víne po dvoch mesiacoch. 
Nnajintenzívnejšia sladká chuť bola zistená pri syre zrejúcom na červenom víne po dvoch mesiacoch zrenia. 
U kyslomliečnej chute syrov neboli  zistené zásadné rozdiely medzi hodnotenými syrmi. Chuťovo najviac 
výrazné po ochucujúcej zložke boli syry – syr zrejúci na červenom víne po dvoch mesiacoch,  syr s rascou 
v ceste a syr s pažítkou v ceste. Výraznejšia intenzita cudzej chute bola vyhodnotená u syra zrejúceho na 
včeľom vosku po dvoch mesiacoch, tento syr bol vyhodnotený aj ako najhoršie žuteľný. Drobivosť syrov bola 
vyrovnaná, neboli zaznamenaní výrazné rozdiely medzi jednotlivými syrmi. Intenzita dochute po prehltnutí 
bola najvýraznejšia zaznamenaná u syra zrejúceho na červenom víne po dvoch mesiacoch a syra s pažítkou 
v ceste. Všetky hodnotené syry mali požadovanú intenzitu pachu po mlieku. Pri hodnotení intenzity ochu-
cujúcich zložiek boli ako najintenzívnejšie posúdené pachy po pažítke a červenom víne,

Najlepší celkový dojem bol vyhodnotený u syra s pažítkou v ceste a najhorší celkový dojem mal syr zrejúci 
na červenom víne po dvoch mesiacoch.
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LIVAŇSKÝ SÝR – NEKORUNOVANÝ „KRÁL SÝRŮ“ 
BOSNY A HERCEGOVINY
PODAŘÍ SE NAVRÁTIT JEHO DŘÍVĚJŠÍ SLÁVU?
  ING. JIŘÍ KOPÁČEK, CSC.
  ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Česká republika se v rámci mezinárodní rozvojové pomoci od roku 2015 spolupodílí na projektu zachování 
a udržitelného rozvoje takzvaného Livaňského sýra, který se vyrábí v oblasti náhorní plošiny na jihozápadě 
Bosny a Hercegoviny. Za Českou republiku projekt koordinuje Česká rozvojová agentura a do řešení je 
zapojena také společnost Milcom, a.s.

Organizátoři Kroměřížských mlékařských dnů 2016 se přidávají k této rozvojové pomoci 
a na letošní konferenci pozvali jako své hosty dva zástupce malé sýrárny Mljekara Puđa & 
Perković z obce Golinje z této zeměpisné oblasti.

Co to je Livaňský sýr?
Historie výroby Livaňského sýra započala asi před 130 lety, kdy 
byla Bosna a Hercegovina ještě součástí Rakousko-uherské mo-
narchie. Oblastí původu je tzv. Livaňské polje, což je náhorní 
plošina s nadmořskou výškou okolo 700 metrů o rozloze při-
bližně 30 x 6 km obklopená pohořím Dinárských jednak největší 
krasovou oblastí na světě, a jednak je významnou zemědělskou 
oblastí s tradičním pastevectvím a chovem dobytka, zejména 
pak ovcí. Jejich mléko se stalo surovinou pro výrobu oblíbených 
mléčných výrobků, ale především Livaňského sýra, který dostal 
své jméno po městečku Livno s přibližně 12 tisíci obyvateli leží-
cím v centru oblasti. 

Podle dochovaných pramenů pozvali v roce 1886 zdejší chovate-
lé ovcí do oblasti Livna několik mistrů sýrařů ze Švýcarska, aby 
je naučili vyrábět sýr podobný Gruyèru. Tou největší odlišností 
však byla skutečnost, že švýcarský sýr se vyrábí z kravského mléka, ale místní zemědělství poskytovalo pře-
vážně mléko ovcí. Výsledkem snažení se nakonec stal tvrdý sýr vyráběný ze směsného mléka nebo přesněji 
řečeno z ovčího mléka s přídavkem malého podílu mléka kravského.

Sýr se vyrábí ve tvaru bochníku o průměru asi 20 cm a výšce do 10 cm a váží přibližně 2 -2,5 kg. Na po-
vrchu je patrná žlutá až dohněda zabarvená kůra s charakteristickou strukturou obtisku jutové plachetky 
používané při lisování. Těsto sýra je kompaktní, tužší, na řezu jsou patrná drobná očka a kaverny. Vzhledem 
k tomu, že se pro výrobu vychází z neupraveného syrového mléka a doba zrání je poměrně dlouhá, dosahuje 
sýr sušiny kolem 65 % a tučnosti asi 50 % v sušině.

Pro výrobu autochtonních sýrů se vymezuje geografická oblast čtyř správních oblastí kantonu 10, a to občin 
Livno, Glamoč, Kupres a Tomislavgrad.

Sýr se vyrábí pouze v letní produkční sezoně mléka, tedy po dobu pouhých 5 měsíců. Pro výrobu se vychází 
ze směsného syrového ovčího a kravského mléka bez přídavku bakteriálních kultur, přičemž ideální poměr 
mlék je 80 % ovčího ku 20 % kravského. Pro výrobky s autochtonním označením je možné připustit poměr 
ještě do 70 : 30. Důležité je jak plemeno ovcí chovaných v převážné míře v této oblasti, kterým je ovce na-
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zvaná Pramenka, ale také spásané traviny a byliny rostoucí v této krasové oblasti Livaňského polje, které se 
příznivě projevují v senzorických vlastnostech a složení mléka a potažmo v chuti sýrů. K výrobě se obvykle 
mísí mléko z večerního dojení skladovaného při teplotě okolo 4 – 5 °C s mlékem z ranní důje. 

Směs mléka se zahřeje na teplotu 32 – 33 °C a zasýří. Nejideálnější pro kvalitu sýřeniny je přírodní chymosi-
nové syřidlo, někteří farmáři však používají i mikrobiální Maxiren, a i v tomto případě je výsledek dobrý. 
Doba sýření mléka je přibližně 40 – 50 minut. Po vytvoření sraženiny se  koagulát nejprve šetrně krájí 
na zrno velikosti hrášku, a potom až na velikost obilky. Po rozkrájení se směs zrna a syrovátky pomalu dohří-
vá na teplotu 48 – 50 °C, při tom se směs šetrně míchá tak, aby se zrno vytužilo až na požadovanou velikost. 
Tato fáze dohřívání a vytužování trvá přibližně hodinu. Vytvořené sýrové zrno se poté pod syrovátkou nalé-
vá do bochníkových forem žádaného průměru a výšky přibližně 20 – 25 cm. Formy jsou vystlány sýrařskou,
např. bavlněnou plachetkou. K formování mohou být použity jak nerezové formy, stejně tak formy z umě-
lých hmot s víčkem a profilovanou strukturou (v těchto formách nejsou již nutné plachetky). Sýřenina 
v tradičních plechových či nerezových formách se předlisuje vnitřním cylindrickým válcem – tlačnou vlož-
kou (obvykle ze dřeva), a formy se sýry se přitom několikrát obrátí, aby bylo zajištěno oddělování syrovátky. 
Následuje lisování sýrů. Před vlastním lisováním sýrů se sýry ale nejprve zabalí do poslední jutové plachet-
ky, která při lisování vytvoří obtisk charakteristické struktury juty v pokožce sýra. U malovýrobců se lisová-
ní děje většinou pomocí nástěnných pákových lisů po dobu 24 hod, přičemž se začíná lisovat tlakem přibliž-
ně 20 kg na 1 sýr. Tlak se v průběhu lisování zvyšuje až na 40 kg/sýr. Sýry by měly být v průběhu lisování 
6 – 8 x přebaleny do nových suchých plachetek. Po vylisování sýry osychají po dobu dalších 10-12 hodin. 
Dalším krokem je solení sýrů v solné lázni o koncentraci asi 20 % soli s teplotou nepřevyšující 12 – 14 °C. 
Doba solení je 2 – 3 dny. Zrání Livaňského sýra probíhá v čistých zracích sklepích na dřevěných policích. 
Teplota sklepa by měla být nejvýše 12 – 15 °C a doba zrání je obvykle 2 – 3 měsíce. Důležitá je také relativní 
vlhkost vzduchu, která by měla být udržována na hodnotě 85 – 90 %.



Tradiční výroba autochtonního sýra v minulém období téměř zanikla. Region západní Bosny a Hercegoviny 
byl totiž v devadesátých letech minulého století negativně poznamenán rozpadem Jugoslávie a následnými 
tragickými válečnými konflikty v letech 1991 až 1999, jejichž důsledky nejsou stále ještě zdaleka úplně 
překonány. Předválečná Jugoslávie měla sice dobře našlápnuto stát se jakýmsi evropským ekonomickým 

tygrem, válka však přerušila politické, sociální a hospodářské reformy započaté koncem osmdesátých let. 
V důsledku občanské války zde umírali lidé, desetitisíce byly vyhnány ze svých domovů, byla poškozena 
existující infrastruktura a ochromena hospodářská aktivita. Teprve nově vzniklé státy se musejí vypořá-
dávat s novou identitou a postavit se znovu na pomyslnou startovní čáru. Je potřeba také ale uvést, že 
tempo ekonomického růstu zabrzdila nedávná globální krize. Překážkou rychlejšího hospodářského rozvoje 
regionu je určitě zatím stále ještě nedokonalé podnikatelské prostředí, nízká míra vymahatelnosti práva 
a vysoká míra korupce.

Tím vším byla poznamenána také bývalá sláva Livaňského sýra, o jehož renesanci dnes usiluje zejmé-
na uskupení několika místních farmářů – chovatelů ovcí sdružených do Sdružení výrobců autochtonního 
Livaňského sýra „Cincar“ v Livně (Udruga proizvodača autohtonog Livanjskog sira Cincar), které od jeho 
založení s velkým entuziasmem vede farmář Joza Bakovič z vesnice Guber. On je ten, kdo asi nejvíce ctí vý-
robní zásady a postupy tradiční výroby tohoto sýra, důsledně dbá na jejich dodržování a vede další farmáře 
v oblasti k následování. Současně usiluje o to, aby byl Livaňský sýr zapsán na seznam výrobků s chráněným 
označením původu a aby byl tomuto bosenskému „králi sýrů“ navrácen jeho věhlas.

Region se dnes za podpory mezinárodního společenství včetně České republiky daří postupně stabilizovat. 
Bosna a Hercegovina je další balkánskou zemí, která usiluje o vstup do EU, i když ke splnění podmínek pro 
přiznání statusu kandidátské země vede ještě hodně dlouhá cesta a případné přijetí nelze očekávat dříve 
jak po roce 2020.

I přes všechny současné problémy může mít přesto autochtonní Livaňský sýr před sebou slibnou budouc-
nost. To, co je potřebné řešit, je technické a legislativní povahy, a tudíž je řešitelné a reálné. Důležitá bude 
ale součinnost všech aktérů, ochota spolupracovat a některé zažité „nepořádky“ dokázat zásadně změnit. 
A pak se možná dočkáme i toho, že Livaňský sýr bude doprovázet logo potvrzující jeho chráněný původ.



SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Livaňský sýr se v dané oblasti ale vyrábí také průmyslovým způsobem. Čtyři malé bývalé mlékárny to-
tiž pochopily složitost situace a po privatizaci se pustily právě do výroby sýrů. Přestaly však zpracovávat 
z hlediska mikrobiálního složité a v podstatě pouze sezónní ovčí mléko a vyrábějí sýry z kravského mléka 
pasterovaného a jen výjimečně z mléka směsného. Všechny mlékárny produkt označují sice jako Livaňský 
sýr, který tak i promují, ale i když je jejich výrobek velmi podobný svému originálu a jeho kvalita je vysoká, 
charakter sýra je zcela jiný. Samozřejmě chuť ovčího a kravského mléka je odlišná a samozřejmě vypuštění 
určitých autochtonních prvků výsledný charakter produktu mění. Jejich sýr se může jmenovat Livaňský, ale 
už by do budoucna neměl nést značku chráněného označení původu.

Na letošní konferenci v Kroměříži je zastoupena Mljekara 
Puđa & Perković (www.upsirabih.ba)  z městečka Golinjevo, 
která též vyrábí Livaňský sýr, dále podobný menší výrobek 
nazvaný Livanjac, ale také Trapist a Fetu. Celková výroba před-
stavuje 280 tun ročně. Majitel firmy pan Tomislav Puđa si byl 
dobře vědom obliby sýra v Dalmácii. S ohledem na skutečnost, 
že žádný bosenský výrobce zatím neobdržel vývozní povolení 
pro Evropskou unii, vyřešil to tak, že si založil pobočný závod 
přímo v Chorvatsku nedaleko Splitu, kde vyrábí úplně stejný 

sortiment jako v Golinjevu, a tak se s výrobky s etiketou Puđa a s názvem Livaňský sýr můžete setkat 
v každém chorvatském maloobchodu zcela legálně.
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VÝROBCE: BOHEMILK, A.S., PODZÁMČÍ 385, 517 73 OPOČNO | WWW.BOHEMILK.CZ











www.mlekarna-kunin.cz
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Nabízíme osvědčenou řadu tvarohů do kuchyně. Od nejjemnějších přes delikátní až po tvrdé.
Dále nabízíme tvarohy s probiotickou kulturou. 

A nyní jako novinku přinášíme delaktózovaný tvaroh, 
který je součástí nové řady výrobků DeLacto skupiny Interlacto.
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MORAVIA LACTO, a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Tvrdý sýr HEROLD se vyrábí v jihlavské 
mlékárně Moravia Lacto, ležící v čistém 
prostředí Českomoravské vrchoviny. 
Impulzem zrození sýru HEROLD byl sen 
našich sýrařských mistrů dát naší zemi 
poctivý český tvrdý sýr s originální chutí. 
Sýr, který se právě pro svoji jedinečnou 
chuť stane v budoucnosti legendou. 
Legendou, která obstojíi v náročné 
soutěži sýrů světoznámých značek.

originální český sýr
HEROLDHEROLDHEROLDDDDDDDD

každý gurmán ocení
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ACO . 
nejvyšší hygienické standardy

EN 1672 EN ISO 14159  

www.aco.cz
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www.brenntag.cz



 

CCSK Food Enrichment  is a supplier of high-quality dairy 
ingredients with a unique positioning in the areas of taste, 
texture and bio preservation of dairy products. 

With a market oriented approach we provide concrete support in 
concept development and translating a strong concept into a 
tangible product that seamlessly fit the need for natural, healthy 
and good tasting dairy products. 
 
Through partnership with the client and selecting the right 
ingredients CSK creates tailor made solutions and added value. 
 
Want to know more about our solutions for dairy? 
Go to: wwww.cskfood.com  
Contact us: iinfo@cskfood.com 
 
 
CSK's products 
Cultures 
Cheese coatings 
Rennet (animal and microbial) 
Permeate and destillate 
Culture media 



INSPIRUJEME VÁS
CHUTĚMI PO CELÝ ROK

ovocné, neovocné a cereální komponenty
kusové a nekusové komponenty

zeleninové komponenty
emulze, báze, koncentráty

náplně a pasty
fortifikované, light,

a celiatické komponenty
práškové směsi

www.frujo.cz



Rozumíme mléku
a systému zároveň
Strategické a provozní řízení celého zakázkového a výrobního cyklu 
pro procesní oblast mlékárenství 

  vyhodnocování zakázky a kvality od 
nákupu mléka až po zákazníka
  provázanost procesu obchodu 
a plánování výroby
  operativní evidence v reálném 
čase včetně odvádění polotovarů 
a hotových výrobků
  snížení skutečné nákladovosti a ztrát 
na výrobu, zakázku, šarži, pracoviště
  identifikace vytížení výrobních linek 
a produktivity pracovníků
  automatizované řízení skladů 
a dohledatelnost zásob

www.fullsys.cz





ROZUMÍME 
POTRAVINÁM

Hubka-Petrášek a vnuci spol. s r.o. 
více na: www.vnuci.cz

výhradní zastoupení CZ/SK 
kasein, kaseináty, mléčné bílkoviny, laktóza 

a stabilizátory pro mléčný průmysl

Ladislav Hrdinka +420 775 377 178
Richard Pražák +420 605 551 165
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ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBYROZVÁDECE

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby

Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz

 ◾ silikonové těsnění bez dutin

 ◾ závěsy dveří umístěné uvnitř

 ◾ snadno čistitelné uzávěry

 ◾ střecha se sklonem 30°

Svorkovnicové a ovládací skříňky, rozváděčové skříně

Vyspělé systémové řešení 

pro hygienickou výrobu.

Hygienic Design



Tel.:  ++420-495 402 711 VPS engineering a.s. bankovní spojení: 
Fax.: ++420-495 402 710 Zemědělská 1139, 500 03 Hradec Králové ČS HK č. ú.: 1084994309/0800 
e-mail: vps@vps-hk.cz IČO: 47452927, DIČ: CZ47452927 KB HK č. ú.: 28904-511/0100 
 OR Hradec Králové odd. B, vlož. 660  

 

 

Tradiční výrobce a dodavatel 
zařízení pro sýrárny a mlékárny
s více než 60letou tradicí.  

Úspěch ryze české společnosti 
je založen na dlouholetých 
zkušenostech konstruktérů, 
projektantů, obchodníků i 
kvalifikovaných dělníků, kteří 
jsou zárukou vysoké úrovně 
dodávaných strojů. 



Nová Euro H1 paleta

Hygienická s rychlým procesem chlazení 
Bezpečné zatížení palety s vynikajícím 

 výkonem 5000 kg statického zatížení
 a 1250 kg dynamického zatížení

Bezpečná automatizovaná manipulace 

Kontaktujte nás:
info.czechrepublic@schoellerallibert.com

Nová Euro H1 paleta

www.schoellerallibert.comInnovating your logistics for a better world
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