
Z lásky jedné světlovlásky



Kozí farma Drysice

 hospodařím v Drysicích u Vyškova, na okraji vojenského 
újezdu Březina v Drahanské vrchovině

 farma je v okolí již známa: vynikající produkty z kozího a 
kravského mléka, růžový design farmy a můj usměv jsou 
značky, za kterými na farmu míří zákazníci z blízka i 
zdaleka



Trocha historie.....

 s farmařením jsem začínala v roce 2008
 kvůli našim dvěma dcerám jsem se začala zajímat o 

zdravou výživu, abych jim poskytla zdravý základ a 
nekrmila je nekvalitními potravinami ze supermarketu

 otec je bača na Valašsku, chová 300 ovcí a kozy, tak jsem si 
přivezla přivezla první dvě kozy, začala s dojením a 
výrobou čerstvých sýrů

 jak už to bývá, sýry občas ochutnávali i známí a kamarádi, 
tak jsem za plné podpory manžela rozhodla vybudovat 
sýrárnu



Trocha historie.....

 začátky byly krušné, hlavně administrativa se stavbou 
sýrárny

 v roce 2008 ještě v ČR nebylo tolik minisýráren, takže ani 
úředníci s tím neměli zkušenosti

 vše trvalo dost dlouho, zpracovatelský prostor je veliký a 
investice byly vyšší, než bylo potřeba (což jsme v té době 
nevěděli), ale od roku 2015 jsem provozovala 
registrovanou sýrárnu



Trocha historie.....

 vše bylo postaveno z vlastních zdrojů (máme ještě i jiné 
podnikání), bez dotací

 vzhledem k prostorovým možnostem a zájmu zákazníků o 
produkty z farmy prošla sýrárna v roce 2017 schvalovacím 
procesem se Státní veterinární správou (SVS) tak, abych 
využila kapacitu sýrárny a mohla zpracovávat i nakoupené 
mléko

 volné půdy v Drysicích a okolí moc není. Vlastníme cca 
3ha, ve spolupráci s obcí a okolními majiteli spásáme 
zhruba 20ha okolních luk, křovin a neudržovaných 
porostů, pro kozy ideální terén



Trocha historie.....



Dobroty z farmy

 vyrábím kolem dvaceti výrobků: čerstvý kozí sýr (vhodný 
na předkrmy a do salátů), ochucené sýry česnekový, 
provensálský, gyros, pepřový, bazalkový, pažitkový, 
cibulový apod.

 k dostání jsou také polotvrdé kozí goudy, kefíry, jogurty a 
žervé

 pro velký zájem zákazníků o kravské mléko a produkty 
z něj jsem se domluvila ve Velkých Opatovicích na 
Blanensku, odkud z místní VOS nakupuji kravské mléko



Dobroty z farmy

 velkým hitem z kravského mléka je čoko-tvarohový dezert
 do budoucna bych také chtěla vyrábět kozí tvarůžky, plánů 

je hodně



Dobroty z farmy

 dobroty z farmy je možno zakoupit buď přímo na farmě, v 
krásně vybavené růžové prodejničce (v rámci tzv. 
prodejních čtvrtků), nebo v obchodě ve Vyškově

 v plánu je také vytvoření dalších odběrných míst
 preferuji osobní přístup k zákazníkům, ráda každého 

poznám, hodně komunikuji přes FB
 letos poprvé prodávám své produkty i v zimním období 

(produkty z kravského mléka), je to pro mě nová 
zkušenost :)



Dobroty z farmy



Další aktivity, spolupráce v oboru a 

regionu

 jsem zapojena do spousty aktivit, co se týká zemědělství a 
potravin

 jsem aktivní členkou Svazu faremních zpracovávatelů, 
která pomáhá malým prvovýrobcům, propaguje místní 
produkty, jejich výrobu apod. 

 na farmě se často konají vzdělávací akce na zpracování 
mléka a výrobu mléčných produktů

 pořádám také již tradiční každoroční jarmark Drysické 
dýňobraní

 byla jsem vyhlášena Podnikatelkou roku 2015 okresu 
Vyškov



Mám i další plány :)

 do budoucna bychom se chtěli zaměřit i na agroturistiku
 chci zákazníkům umožnit vyzkoušet si tradiční farmaření, 

chodit s kozami a s pasteveckými psi na procházky, které 
člověka uklidňují

 v plánu je také dostavba rekreační chaty a v objektu 
sýrárny vybudování relaxační zóny, jste srdečně zváni :)



Rádi Vás u nás uvítáme :)



Děkuji za pozornost

Zuzana Moučková
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