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Lokalizační faktory potravinářského 
průmyslu výroby sýrů

Suroviny (syrovátka, mléko, voda, smetana, sůl)

Energie 

Odbyt         



Olomoucké tvarůžky

• Olomoucké tvarůžky jsou 
moravským zrajícím sýrem, který se 
vyrábí z odtučněného mléka.

• Momentálně se vyrábí v Lošticích



Apetito

• Apetito je český smetanový sýr, 
vyráběný v Hodoníně od roku 1973.



JIHOČESKÁ NIVA

• Niva je sýr s modrou plísní uvnitř 
hmoty. Obsahuje 52 % sušiny, 50 % 
tuku v sušině, 5 % kuchyňské soli, 
1,5 % cukru a 1500 kJ využitelné 
energie na 100 gramů sýra.

• Vyrábí se v Českém Krumlově



KRÁL SÝRŮ

• Hermelín je označení pro český sýr s 
bílou ušlechtilou plísní na povrchu, 
který je 
napodobeninou francouzského sýra
camembert. Na českém trhu se 
prodává pod různými komerčními 
názvy.



Šumavský Eidam

• Eidam je mírně nasládlý polotuhý 
původně plnotučný sýr vyráběný z 
pasterovaného kravského mléka, 
původem 
z nizozemského města Edam.

• Tady tento se vyrobil v Klatovech



Lučina

• Lučina je český smetanový 
termizovaný sýr, kterého prvovýroba 
začala v Povltavských mlékárnách,    
a. s. (Sedlčany). Poprvé byl uveden na 
český trh v roce 1981. 



Blaťácké zlato

Blaťácké zlato je druh měkkého 
sýra se zlatooranžově zbarveným 
povrchem s těstem pružné 
konzistence nezaměnitelně sýrově 
mléčné, delikátně hořkomandlové (až 
mírně do oříškova), nakyslé až lehce 
navinulé chuti.

Vyrábí se v 
provozu Madety Řípec nedaleko       
Veselí nad Lužnicí



• Pribina je český sýrový sýr, vyráběný 
v Československu od roku 1973.

V česku je součástí francouzské 
rodinné firmy Savencia Fromage & 
Dairy, jejíž české sídlo je v Hodoníně.



Jadel je 
český pletený pařený ovčí nebo 
kravský sýr. Spolu například 
s mozzarellou patří jadel k těm 
sýrům, které se ukládají ve slaném 
nálevu, aby neztratily svoji chuť a 
nevyschly. Jadel je v Česku používán 
jako náhražka méně dostupných 
jihoevropských sýrů. Vyrábí jej 
několik mlékáren.



VLTAVÍN

Ještě krémovější

Zrající sýr dvouplísňový.

Vyrábí se v Hodonínu.



SMETANITO

• Vyrábí se v Praze



ŽERVÉ

• Vyrábí se v Praze



HOLLANDIA

• Vyrábí se v Praze



Opočenský jogurt

• Vyrábí se v Opočnu



jogurt z Valašska

Mlékárna Valašské 
Meziříčí s.r.o.



Florian

• Vyrábí se v Olomouci



Lipánek

• Vyrábí se v Českých 
Budějovicích



BOBÍK

• Vyrábí se v 
Bohušovicích nad Ohří



ACTIVIA

Vyrábí se v Praze 4- na 
Chodově



MILKO

• Vyrábí se v 
Poděbradech



Zakreslení na mapě



Konec

• Děkujeme za pozornost 
a toto je vše.

• https://mapy.cz/zakladn
i?x=16.8913000&y=48.8
496000&z=11


