Regionální koordinátori znacek
Regional coordinators of brands

Místní suroviny
Většina výrobků s regionální
značkou je alespoň částečně
vyrobena z místních surovin,
přírodní produkty a mnohé
potraviny (med, ovoce a zelenina,
maso, minerální vody či bylinky
a květiny) toto kritérium splňují
na 100 %, mléčné a masné
výrobky alespoň z poloviny.

Beskydy Občanské sdružení Hájenka, Štramberk
Broumovsko Agentura pro rozvoj Broumovska, Broumov
Českosaské Švýcarsko České Švýcarsko, Krásná Lípa
Górolsko Swoboda MS PZKO Jablunkov
Haná MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví),
Červenka
Jeseníky MAS Horní Pomoraví, Hanušovice
Kraj blanických rytířů ZO ČSOP Vlašim
Kraj Pernštejnů MAS Region Kunětické hory, Ráby
Krkonoše Místní akční skupina Krkonoše, Lánov
Krušnohoří MAS Sdružení Západní Krušnohoří,
Droužkovice
Moravská brána Hranická rozvojová agentura, Hranice
Moravské Kravařsko MAS Regionu Poodří, Bartošovice
Moravský kras MAS Moravský kras, Sloup
Opavské Slezsko MAS Opavsko, Hradec nad Moravicí
Orlické hory MAS POHODA venkova, Val
Podkrkonoší Podchlumí, Holovousy
Polabí MAS Podlipansko, Pečky
Prácheňsko Místní akční skupina LAG STRAKONICKO,
Strakonice
Šumava Regionální rozvojová agentura Šumava,
Stachy
Toulava MAS Krajina srdce, Mladá Vožice
Vysočina ZERA – Zemědělská ekologická regionální
agentura, Náměšť nad Oslavou
Zápraží MAS Říčansko, Říčany
Znojemsko MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko,
Moravský Krumlov
Železné hory MAS Železnohorský region, Heřmanův
Městec
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Jedinecnost
výrobku°

To pravé z našich regionu°
Tradice
Snad v každém regionu najdete místní tradiční pokrm – třeba
příborské šifle z Moravského Kravařska, zelňáky na Šumavě a bohatě
zdobené hnětýnky na Prácheňsku. Staletou tradici mají i řemesla jako
krajkářství v Orlických horách, šití a zdobení krojů na Hané nebo
zpracování ovčí vlny v Moravském krasu. Svou historii mají i mnohé
hostince a hospody, které se dnes chlubí regionální značkou.

The genuine products
from our regions
Tradition
There is a local traditional meal perhaps
erha
haps in everyy
oney
region – e.g. „šifle“, a special kind of ho
honey
ře region
gion
gingerbread from Příbor in Kravaře
m
(Moravia), cabbage pan cakes from
Šumava and richly decorated kneaded
aded
cakes from Prácheň region.
Handicrafts such as lacemaking
in Orlické Mts., sewing and
decorating folk costumes in
Haná or sheep wool treatment in
ng
Moravian Karst have a century-long
nns
tradition. A number of pubs and inns
nd
that are proud of the regional brand
at present have their long history..

Díky značce můžete porovnat, jak chutná med, sýry nebo
ovocné
šťávy z Kraje
ov
blanických rytířů, Českosaského
Švýcarska, Polabí,
Vysočiny, Jeseníků,
Vyso
Železných
hh
hor či Moravské brány.

Locall m
Loca
mat
materials
Most products bearing the reg
regional brand are produced
regiona
from local raw materials at least
part while nature
leas in p
produce and a lot of food (honey, fruit, vegetables, meat, mineral
water, herbs and flowers) meet this criterion entirely, milk and
meat products at least in half.
Thanks to the brands, you can compare the tastes of honey,
cheese or fruit juice from the region of Blaník Knights, CzechSaxon Switzerland, Elbe Valley, Highlands, Jeseníky Mts., Moravian
Gate or Železné (Iron) Mts.

Mnohé výrobky odkazují
na region ve svém názvu
či přímo zobrazují charakteristický lokální motiv. Jiné
jsou typické zpracováním
nebo zdobením.

Rucní práce
Krása ruční práce se promítá do neopakovatelných originálů.
učně brouše
ušené
ené
Díky ní můžeme obdivovat třeba ručně
broušené
ěn
né nádob
doby
sklo z Broumovska, dlabané dřevěné
nádoby
s
skyd
nebo
z Górolska, malované kraslice z Beskyd
raaží.
malované oděvní doplňky ze Zápraží.
Regionální značky oceňují i duševní
šeevní
tvořivost – umělecké fotografie ze Šumavy
Š
u
či publikace s regionální tematikou
Jeseníků a Prácheňska.

Handicrafts
Beauty of handicraft is imprinted
in unrepeatable originals. We can
admire it e.g. in hand-cut glass
from the Broumov region,
carved wooden containers from
Górolsko region, painter Eastern eggs
Mts. or painted
ggs from Beskydy Mts
accessories from the Zápraží
clothing
g acc
(Prague
(Pragu
u Doorstep) region.
TThe regional brands acknowledge
l
mental creativity as
well – art photography from
Šumava Mts. or publications
on regional themes from
the Jeseníky and Prácheň
regions.

Některé jsou pro daný
region dokonce natolik
specifické, že je jinde
nenajdete – Hořické
trubičky v Podkrkonoší,
Štramberské ucho v Beskydech či Sedlická krajka na
Prácheňsku.

Regionální znacení
v kostce
Regional branding
in a nutshell

Uniqueness
of the products
Many products refer to the respective region in their names
or depict a typical local image. Other are typical through their
processing or decorations.
Some produces are so specific for the given region that you
cannot find them anywhere else – e.g. Hořice rolls in Podkrkonoší
(Giant Mts. Foothills), ‘Štramberk Ear’ in Beskydy Mts. or Sedlice
lace in Prácheň region.

Objevte to pravé z našich regionů
Discover the genuine products
from our regions

www.regionalni-znacky.cz

Pestrá škála produktu°
V současnosti se certifikátem opravňujícím k používání regionální
značky může pyšnit již více než 500 producentů. S konkrétní
regionální značkou se můžete setkat na těchto
typech produktů:
 potraviny a zemědělské produkty (mléko,

Pu°vod a ješte neco navíc
Všechny produkty oceněné regionální značkou prošly přísným
procesem hodnocení, který zákazníkovi garantuje jejich původ
z konkrétního regionu. Místní původ však není jedinou podmínkou
pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému
jménu regionu, proto musí být také:
 kvalitní

sýry, maso, ryby, pečivo, ovoce a zelenina, šťávy
a alkoholické nápoje)
 řemeslné výrobky a umělecká díla (výrobky

ze dřeva, skla nebo kovu, krajky, šperky, keramika,
upomínkové předměty)
 přírodní produkty (med, lesní plody, léčivé

byliny, čaje, minerální vody)
 služby v cestovním ruchu (ubytování, stravová-

ní a další služby přibližující jedinečnost konkrétního regionu)

 šetrné vůči životnímu prostředí
 jedinečné ve vztahu k regionu (např. vyrobené tradiční techno-

logií, ručně nebo z místních surovin, či jinak výjimečné)

Origin and something extra
Every product bearing the regional brand has gone through a strict
evaluation process which guarantees its origin from the respective
region for the customer. However, the local origin is not the only
precondition for granting the brand. Branded products must
contribute to the region’s renown, so they also have to be:

A wide scale of products
At present, more than 500 producers can enjoy the certificate
entitling them to use one of the regional brands. You can see
the regional brands on the following types of products:
 food and agricultural produce (milk, cheese, meat, fish, bakery

products, fruit, vegetables, juices and alcoholic drinks)
 handicraft and art (products from wood, glass or metal, lace,

jewellery, ceramics, and souvenirs)
 nature produce (honey, forest fruit, herbs, teas mineral waters)

Asociace regionálních znacek

Association of Regional Brands

 of top quality

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony
(jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím a lidovými tradicemi, nebo i „nové“ či téměř zapomenuté)
a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Výrobci
získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech –
turistům, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho
atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům,
kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat místní výrobce.

The main goal of local product branding is to promote individual
regions, (both traditional, well known e.g. for their preserved nature,
and folk traditions, and also „new“ or almost forgotten). The producers get different advantages together with the brand, especially unified promotion of their products, new contacts
and new forms of possible co-operation. Branding is intended
to help customers who shop in the regions, i.e. tourists, who
can discover the region and enjoy it in a new, unusual way, and
local people, who can support local producers by buying branded
products.

 unique in relation to the region (e.g. produced using

 tourism services (accommodation, restaurant services and other

 environment-friendly

a traditional technology,
by hands or from
local materials,
or extraordinary
in another
way)

services bringing people nearer to uniqueness of the given
region)

Hledejte výrobky
s regionální
znackou
Na webovém portálu regionálních
značek (www.regionalni-znacky.cz)
naleznete popis všech oceněných
produktů, mnoho fotografií a kontakty na výrobce a prodejní místa.
Žijete-li v regionu, kde působí
některá regionální značka, možná
budete příjemně překvapeni, jaké
zajímavé a originální produkty ve
vašem okolí vznikají.
Chystáte-li se do jednoho z regionů
na výlet či dovolenou, můžete se
předem podívat, co tradičního region
nabízí – ať už se jedná o ubytování,
vyhlášenou pochoutku či návštěvu
dílny místního výrobce.

Look for products
with a regional
brand
In the regional brands’ website
(www.regionalni-znacky.cz), you will
find descriptions of all certified
products, many photographs and contacts to the
producers aand
n points of sale.
v in a region where one of the brands
If you liv
live
st
is es
established,
you may be surprised nicely to
sse the interesting and original products
see
that are made in your surroundings.
If you plan to go for a trip to or spend
holidays in one of the regions, you can
lo in advance at the traditional products
look
or sservices it offers – may it be accommodation, ffamous delicacy or visit to a local
producer’s
producerr workshop.

Logo znacky
napoví
První značky vznikly už v roce
2004 a od té doby se do systému,
který zastřešuje Asociace
regionálních značek, zapojilo již
24 regionů a další se stále hlásí.
Ve všech regionech se o vznik
značky přičinila místní organizace,
která se posléze stala jejím
regionálním koordinátorem.
Každá značka svým symbolem
představuje jedinečnost dané oblasti, jednotný grafický styl
všech značek zároveň naznačuje celistvost systému značení,
v němž všechny regiony dodržují společná pravidla udělování
značek.

The brand’s logo will give
inspiration
The first brands were established as early as in 2004 and since
then, already 24 regions have got involved in the system under
the umbrella of Association
of Regional Brands, and new
ones are applying. In all the
regions, a local organisation
was instrumental in creation of
the brand and it later became
its regional coordinator.
In its symbol, every brand
represents uniqueness of the
given area, and unified graphic
style of all brands suggests
wholeness of the branding
system in which all the regions
respect common rules for
granting the brands.

