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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Měl
být jedním z prostředků, jak podpořit
střední a malé zemědělské subjekty.
Ale zatímco před šesti lety zažívaly au-
tomaty na mléko boom, nyní jich je
v Moravskoslezském kraji poskrovnu.

Ředitel Regionální agrární komory
Ostravsko Robert Kučera potvrzuje, že
jich je rok od roku méně. „Přesná čísla
nemám, ale vím, že jich hodně zaniklo.
Ekonomicky se provozovatelům nevy-
platily, lidé dávají přednost jednorázo-
vým slevovým akcím v supermarketech
a mléko si pořídí tam,“ zmiňuje.

Dva automaty v Čeladné provozoval
například Jiří Kowalík, ovšem nyní má
jeho firma už pouze jeden – u tamního
kravína. O důvodech jejich rušení se
ovšem bavit nechtěl.

Sdílnější byli zástupci Zemědělského
družstva Bruzovice. Ti doteď provozují
automat u tamních stájí. Dříve jej měly
i v Havířově, ale ten zrušili. „Nebyl
o mléko z něj příliš zájem,“ uvedl jedna-
tel Vladimír Křivka.

To mlékomat v Bruzovicích je poměr-
ně vyhledávaný. Denně si z něj lidé kou-
pí zhruba 110 litrů mléka. Litr bílé teku-
tiny je přitom vyjde na 14 korun. „Jsme
rádi, že jej máme, a rušit se ho nechystá-
me,“ podotkl Křivka.

Slova hygienika i pohodlí.
To vše hraje roli
Příklad úspěšného fungování mlékoma-
tu je spíše výjimečný. Mohou za to
podle zemědělců i dávná slova bývalé-
ho hlavního hygienika, který lidi upo-
zorňoval na údajnou nebezpečnost čers-
tvě nadojeného mléka.

Zčásti rozhoduje také to, že lidé mají

pohodlnější sáhnout po mléku v krabici
v obchodě a už jsou také zvyklejší na
jeho chuť, která se liší od chuti čerstvé-
ho mléka z automatu. „V mlékárnách se
potravina odvětrává, zahřívá. Tím se
její vůně a chuť mění,“ vysvětlil Miro-
slav Tuček z veterinární správy.

V Česku je nyní v provozu okolo 170
mlékomatů. V nich končí čerstvě nado-
jené mléko, které není dále zpracovává-
no. Stáčí se a ochlazuje na teplotu
4 stupně Celsia.

Mlékomaty jej pak udržují při stejné
teplotě.

Kolem roku 2010 zažily mlékomaty u nás velký boom. Poté začalo jejich vyu-
žívání upadat a provozovatelům se přestaly vyplácet. FOTO | MAFRA

„ Lidé často
dávají

přednost jednorázovým
slevovým akcím
v supermarketech.
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Mlékomatů ubývá. Nevyplatí se
Automatů, kde je možné si načepovat čerstvé mléko přímo od zemědělců, je v kraji stále méně


