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MO� VIA LACTO a. s.: 
Kvalita je obyčejná poctivost

Z historie fi rmy
Historie mlékárny se datuje rokem 

1928, kdy zahájila provoz němec-
ká mlékárna pod názvem Zentral-
molkerei für Iglau und Umgebung, 
G.M.B.H., kde členy družstva byli 
pouze zemědělci německé národ-
nosti. V roce 1932, po přistoupení 
českých zemědělců do družstva, byl 
připojen český název Ústřední mlé-
kárny pro Jihlavu a okolí, z.s. s r.o. 

Představenstvo Rolnicko mlékař-
ského a drůbežnického družstva z.s. 
s r. o. dne 26. 10. 1946 rozhodlo o 
stavbě nové mlékárny, která zača-
la v říjnu 1947. K 1. 1. 1951 bylo 
družstvo znárodněno pod názvem 
Horácké mlékárny n.p. Jihlava. V 
prosinci 1951 byl v mlékárně zahá-
jen pravidelný provoz, kapacita zpra-
covaného mléka byla 30.000 litrů 
denně. K 1. 8. 1960 byly Jihlavské 
mlékárny, n.p., začleněny do organi-
zační a výrobní struktury Lacrumu, 
n.p., Brno.

Na začátku devadesátých let byl 
majetek mlékárny privatizován a k 
1. 1. 1994 byla založena společnost 
JIMA Jihlavské mlékárny, a.s., kte-
rá sdružovala mlékárnu v Jihlavě a v 
Telči. Majoritním vlastníkem se sta-
la česká společnost Interlacto, kte-
rá je exportérem mlékárenských 
výrobků. V té době byla zcela zre-
konstruována mrazírna, postaven 
nový objekt pro příjem mléka, jeho 
základní ošetření a pasterizaci, do 

provozu byla uvedena nová sýrárna s 
roční výrobní kapacitou 10.000 tun 
tvrdých a polotvrdých sýrů. Záro-
veň bylo investováno více než 40 
mil. korun do provozu na zahuštění 
syrovátky a do celkové modernizace 
výroby. V rámci nové marketingové 
strategie od 1. 1. 2004 nahradil název 
Jihlavské mlékárny, a. s., nový název 
Moravia Lacto, a. s. a společnost od 
března 2004 dodává své výrobky na 
trh pod značkou Moravia.

V posledních 10 letech Mora-
via Lacto a.s. opět výrazně inves-
tovala. Byly instalovány linky na 
porcování sýrů, nová plnicí linka 
čerstvých produktů (mléko, kysa-
ný program, šlehačky a smetany) a 
zároveň se v rámci zefektivnění pro-
vozu rekonstruovala kotelna a tech-
nologie sušárny. Všemi těmito kroky 
se povedlo výrazně snížit celkovou 
spotřebu vody a snížit spotřebu ply-
nu a elektrické energie. Dále se spo-
lečnost velmi intenzivně zabývám 
tříděním odpadu.

V současnosti je denní příjem cca 
350 tisíc litrů mléka (převážně od 
zemědělců z Vysočiny a jižní Mora-
vy) a v sortimentu je cca 140 výrob-
ků. Moravia Lacto a.s. je zároveň 
s 200 zaměstnanci významný regi-
onálním zaměstnavatel. Dlouhodo-
bým mo� em společnosti je „Kvalita 
je obyčejná poctivost“ a tohoto hesla 
se držíme a budeme držet i nadále.
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| Mlékárna Moravia Lacto a. s. se zaměřuje na výrobu čerstvých mléčných produktů. Vyrábí 
tekuté mléčné výrobky, jako je polotučné a plnotučné (svačinové) čerstvé mléko, sladká smetana, 
smetana ke šlehání, ale také zakysané mléčné výrobky, tedy kysané podmáslí, kefírové mléko a 
bílý jogurt.

| Od roku 2017 vyrábí na nové plně automatizované lince až 65 milionů ks čerstvých výrobků ročně 
(mléko, šlehačky, smetany a kysaný program), což ji v dané kategorii řadí mezi nejmodernější 
mlékárnu ve střední Evropě.

Kvalita je obyčejná poctivost.
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