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Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou 

komorou ČR" – Mlékárna Otinoves s.r.o. 

 

Představujeme společnost Mlékárna Otinoves, která je držitelem značky Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou ČR pro výrobek  sýr Niva extra 

Provoz Mlékárny Otinoves byl zahájen v roce 1930. Mlékárna byla v roce 1954 znárodněna a následně 

začleněna do národního podniku Lacrum Brno. Začínají se vyrábět jogurty, pasterizované mléko 

konzumní- konvové, máslo, měkké sýry- máslové, romadúry a desertní s obsahem tuku 20% a 40% a 

tvaroh měkký. V roce 1963 se začal vyrábět nový plísňový sýr NIVA. Pro jeho zrání byla zahájena 

rekonstrukce zracího sklepa v jeskyni Michalka nedaleko Holštejna. 

Po roce 1989 přišla Mlékárna Otinoves do privatizace. Její plán vypracoval v roce 1991 státní podnik 

Lacrum Brno. V roce 1993 byla po privatizačním procesu zapsána u okresního soudu Brno – venkov 

nová společnost – Mlékárna Otinoves s.r.o.  

Od této doby mlékárna produkovala sýr Niva, smetanu, tvaroh a polotučné mléko. Z denního přísunu 

mléka se vyrábělo z 80% sýr Niva a denně se zde vyexpedovalo 3 – 4 tisíce litrů polotučného mléka.  

V Mlékárně Otinoves s.r.o. se v roce 2004 uvedl do provozu nový zrací sklep pro zrání sýrů Niva. 

V současné době Mlékárna Otinoves  produkuje sýr s plísní uvnitř hmoty -  sýr Niva extra a tvaroh 

měkký. 

 

Výrobní kapacita Mlékárny Otinoves s.r.o. u jednotlivých výrobků: 

•  Sýry 110 t / měsíc 

•  Tvaroh 2 t/měsíc 

V současné době je v Mlékárně Otinoves s.r.o. zaměstnáno 39 pracovníků. V systému kvality a 

bezpečnosti potravin  dle ČSN EN  ISO 22000:2019 , dle standardu IFS food  a standardu „Bez GMO“ 

je zařazena výroba sýrů s plísní uvnitř hmoty Niva extra a výroba tvarohu. 

 

Vizitka společnosti 

Mlékárna Otinoves s.r.o.  
Otinoves č.p. 201 
798 61 Otinoves 
www.mot.cz 
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