Výrobky, řemesla a lidé Střípky odjinud Zlato Bavorského lesa
Na straně 3 se dozvíte mnohé o práci a životě
prvních tří hrdých držitelíů certifikátu
„ŠUMAVA — originální produkt®”.

Ke třem regionům, které rozvíjí
systém značení výrobků, se nově
přidal Moravský kras.

Partnera projektu a inspiraci pro značení
místních výrobků máme v Bavorsku, kde
značení probíhá a prosperuje již několik let.

„ŠUMAVA

– originální produkt®“
Stejně jako každý region v České
republice, i Šumava má svůj vlastní
neopakovatelný charakter, daný
přírodním bohatstvím, kulturou
a staletými tradicemi jejích obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející ze Šumavy nesou část tohoto
charakteru, je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců,
i část jejich duše. Zavedení značky
pro výrobky, která garantuje jejich
původ na Šumavě, je jednou z cest,
jak zviditelnit produkci místních
výrobců. A to jak vůči turistům
a návštěvníkům regionu, tak vůči
jeho obyvatelům. Zákazník získá
nákupem značených produktů kvalitní a jedinečný výrobek, podpoří
konkrétního výrobce a ekonomiku
regionu a zároveň chrání životní
prostředí.

Co znamená „ŠUMAVA –
originální produkt®“?
„ŠUMAVA – originální produkt®“
je nová značka pro šumavské výrobky, která garantuje zejména původ
výrobků na Šumavě a jejich jedinečnost vyplývající z vazby na tento
region (tradice, místní suroviny,
ruční výroba apod.). Značka je udělována od léta 2006 řemeslným
výrobkům, potravinářským nebo
zemědělským
produktům,
které musí
být dostatečně
kvalitní a nesmí poškozovat přírodu a životní prostředí.
Dosud značku získali 3 šumavští
výrobci, jejichž produkty prošly
přísným procesem certifikace, kdy
jsou hodnoceny nezávislou certifikační komisí.

Značky v dalších
regionech

Šumavská značka není jedináček – patří do rodiny regionálního
značení, která se stále pomalu rozrůstá – posuďte sami:

Krkonoše míří dál

Šetrný turismus - šance

pro biosférickou rezervaci Šumava
Tak zní česká parafráze názvu
mezinárodního projektu „Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism
Development in Biosphere Reserves
in Central and Eastern Europe“. Jak
je patrné z názvu, projekt se snaží
prakticky využít konceptu biosféric-

byl přijat na zasedání MaB (Man
and Biosphere – Člověk a biosféra)
v Seville v roce 1995. Podle něho
je cílem biosférických rezerervací
nejen ochrana biologické diversity
a zabezpečení vědeckého a odborného výzkumu, ale i vzdělávání, osvěta
a podpora udržitelného rozvoje.
(pokračování na straně 2)

Srdcem Šumavy je národní park!

Proč nová značka vznikla?
Značení místních výrobků je jednou
z možností, jak spojit ochranu přírodního a kulturního dědictví s hospodařením člověka. Značka může prosperovat díky výjimečnosti
Šumavy jakožto území se svébytnou kulturou i zachovalou přírodou,
které je národním parkem, chráněnou krajinnou oblastí, biosférickou
rezervací a zároveň součástí evropské soustavy chráněných území
Natura 2000. Značka také pomáhá
čelit nepůvodním výrobkům, které
zneužívají názvů a symbolů spojených se Šumavou pro svou vlastní
reklamu.
(pokračováni na straně 2)

ké rezervace jako moderního přístupu v ochraně přírody. Ten počítá
s tím, že se součástí politiky ochrany
přírody stává i podpora přiměřených
ekonomických aktivit. A právě pro
řešení takovéto situace se vhodným modelem může stát inovovaný
koncept biosférické rezervace, jak

V letošním roce slaví Národní
park Šumava jedno docela kulaté
výročí – je to 15 let, co došlo k jeho
slavnostnímu vyhlášení. Z hlediska
jeho vlastní existence je tu pouze
krátce, než aby stihl ukázat svoji nejlepší tvář. Jeho čas ještě nenastal.
Velmi s tím souvisí jeho hlavní předmět zájmu, totiž příroda, pro ni je
takové období jen krátkou chvílí.
Přesto existence národního parku

přinesla výraznou změnu do života
všech místních obyvatel i celého
regionu.
Nikdy v historii nebyla Šumava
lidem tak snadno přístupná jako
právě nyní. V dobách ještě nedávno
minulých zde bylo zakázané pohraniční pásmo a „železná opona“ protínala nekompromisně území Šumavy, stejně jako jiné příhraniční
oblasti. I éru předválečnou zahalovala přítomná rouška tajemství, protože převážná většina místních obyvatel mluvila pouze německy a na
otázku bloudícího Čecha nepřišla
odpověď – jako by byli němí. (Od
těch dob je prý právě proto označujeme za „Němce“.) V dobách ještě
starších zde byly zase skutečné neprostupné pralesy, které byly samy
o sobě dostatečným podkladem pro
vznik pověstí a bájí spojených s těmito ponurými končinami.
I stalo se, že z pocitu vnitřní potřeby, společného přání a snad i touhy zachovat maximum z mystiky

a tajemství byl v roce 1991 vyhlášen
Národní park Šumava. Díky tomu
bylo uchováno (nejen) přírodní bohatství, jehož ztrátu bychom možná
již dnes litovali.
Do národního parku přijíždí každoročně bezmála 2 miliony návštěvníků. Proč k nám jezdí? Co zde
nacházejí? Je to klid, odpočinek,
neporušená příroda i pravá lesní
divočina, která je k vidění dnes už
zřídka. Člověk je zvyklý vše přepočítávat na peněžní hodnotu, ale v přírodě je ledacos takto neměřitelné.
Přesto všechno, přes veškerý rozvoj, který často ohrnuje nos nad
vším starým, je třeba odkaz našich předků chránit. Máme bohaté
zkušenosti s kulturním dědictvím.
A jak se nám daří jeho záchrana?
Zkušeností s ochranou přírody je
nesrovnatelně méně. Jsme stále hledajícími nováčky v kontaktu s přírodou, která dokáže lidem udělit
kdykoliv znovu a znovu další lekci.
(pokračováni na straně 2)

V krkonoších má projekt značení místních výrobků staršího
bratříčka (značka Krkonoše –
originální produkt). První značky
tam udělili již na podzim 2005.
Značených výrobků je v Krkonoších zatím 13, zato se však
z občanského sdružení „Sdružení
pro krkonošské produkty“, které
vzniklo původně pouze kvůli značení místních výrobků, postupně
stala tzv. Místní akční skupina
(MAS). Získala grant na přípravu
Strategie rozvoje pro Krkonoše
a má velký potenciál čerpat nemalé
evropské finance prostřednictvím
programu LEADER. Aby sdružení
potvrdilo, že značení výrobků
bude nyní jen jednou z jeho aktivit, změnilo na konci října své
jméno na „MAS Krkonoše“.

Vyrobeno v Beskydech
Beskydská sestřička naší značky
přišla na svět také o něco dříve –
na začátku roku 2006. Od té doby
získalo v Beskydech certifikát již
16 místních výrobců. Značce se
v Beskydech daří velmi dobře a na
podzim 2006 se zde zrodilo nové
občanské sdružení Lidé v Beskydech, o.s., které se nyní o systém
značení stará a pod jehož hlavičkou
se schází výrobci i další představitelé regionu, aby společně přispěli
k udržitelnému rozvoji Beskyd.
(pokračování rubriky na straně 4)
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„ŠUMAVA

- originální produkt®“
(pokračování ze strany 1)

Značené výrobky a jejich propagace na
druhou stranu pomáhají zviditelnit celý
region Šumavy a posílit její „image“.
Samotná značka ale není zdaleka to
jediné, co v regionu pomáhá. Snad ještě
důležitější je fakt, že díky systému značení dochází ke kontaktům mezi podnikateli, zástupci veřejné správy, ochrany
přírody a cestovního ruchu a nastavují se
nové formy spolupráce uvnitř regionu.

Co musí značené výrobky
splňovat?
Aby mohl výrobek získat značku
„ŠUMAVA – originální produkt®“,
musí projít procesem certifikace. Tento
proces spočívá v posouzení výrobku
nezávislou Certifikační komisí. Jestliže
komise schválí udělení značky, výrobek
získá certifikát, který výrobce opravňuje k užívání značky, a to po dobu 2 let.
Poté se proces certifikace opakuje znovu. Komise má 11 členů, vybraných
z řad šumavských výrobců a jiných
subjektů působících v regionu (kraje,

Doma na ŠUMAVĚ

				

můžete setkat prakticky kdekoli, protože jejich prodej není nikterak omezen. Připravuje se však síť speciálních
prodejních míst, která budou garantovat prodej několika druhů značených
výrobků a poskytovat doprovodné služby, jako je např. podrobnější informování o výrobcích a o značce. Jako prodejní místa budou vybírány menší
obchody v regionu, informační centra,
muzea, obchody na recepcích hotelů
i samotní výrobci a budou vždy označena samolepkou nebo plakátem s logem
značky. Kontakty na prodejní místa
bude možné nalézt na webových strán-

Šetrný turismus

- šance pro biosférickou
rezervaci Šumava.
(pokračování ze strany 1)

Šumava byla zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací
UNESCO v roce 1990. Její rozloha činí
1670 km2. Zahrnuje celý Národní park
Šumava (690 km2) a převážnou část
Chráněné krajinné oblasti Šumava (980
km2). Základní devizou území je nádherná příroda, která slouží jako hlavní
turistická atrakce. Jak pro ochranu biodiversity, tak pro samotnou existenci
turismu a jeho další rozvoj je tedy nutné uchovat šumavskou přírodu v pokud
možno neporušeném stavu. V tomto
kontextu je výše zmíněný projekt zaměřen na podporu šetrných forem turismu,
které vhodným způsobem využívají
místní přírodní a kulturní potenciál,
aniž by jej ničily.
Projekt, který byl zahájen v polovině
roku 2005 a bude trvat do počátku roku
2008, konkrétně zahrnuje následující
vzájemně propojené aktivity:

Jak značka „ŠUMAVA –
originální produkt®“
pomáhá místním výrobcům?
Udělení značky znamená pro výrobek především efektivní formu reklamy
a propagace. Značka, a s ní i všechny
certifikované výrobky, je propagována
zejména v cestovním ruchu: byly připraveny katalogy značených výrobků,
letáčky apod. – distribuované především pomocí turistických informačních
center. Značené výrobky jsou prezentovány také na vlastním samostatném
webu: www.domaci-vyrobky.cz, v rámci kterých bude brzy spuštěn i elektronický obchod. Informace o systému
značení je postupně šířena také prostřednictvím místních i národních
médií. Protože dalším cílem značení je
podpořit spolupráci mezi podnikateli
v regionu, jsou pořádány společné
schůzky s výrobci, kde se diskutuje
o pravidlech systému značení a o možnostech, jak může značka místním podnikatelům pomoci.

Jakým výrobkům a produktům
je značka určena?

Značka je udělována výrobkům spotřebního charakteru, určeným pro běžné zákazníky. Pro přehlednost je možné
tyto produkty rozdělit do tří skupin:
• Řemeslné výrobky a umělecká díla
– např. výrobky ze dřeva, skla nebo
papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové
předměty, pohlednice apod.
• Potraviny a zemědělské produkty –
např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
• Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin
pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Správa NP, hospodářské komory a další
organizace). Schází se nejméně jednou
za čtvrt roku a posuzuje, zda výrobky
splňují tzv. certifikační kritéria. Certifikační kritéria tvoří soubor podmínek,
které musí být splněny, aby výrobek
získal certifikát. Kritéria platí jak pro
výrobek, tak pro samotného výrobce:
Výrobce musí sídlit na Šumavě, musí
mít pro svou výrobu kvalifikaci,
zaručit plnění všech předpisů
a norem ve svém provozu
(kvalita, hygiena, finance)
a vyloučit nežádoucí vlivy
na životní prostředí.
Výrobek musí opět
splňovat všechny předpisy
a normy, musí být kvalitní
a šetrný k životnímu prostředí
(obě tyto vlastnosti posuzuje
Certifikační komise) a musí být jedinečný ve svém vztahu k Šumavě. Toto
poslední kritérium může naplnit splněním alespoň dvou z následujících pěti
podmínek: tradice (výrobku, technologie, výrobce) na Šumavě, je vyroben
z místních surovin, je vyroben ručně,
nese nějaký charakteristický motiv
Šumavy, nebo je výjimečně kvalitní
(např. získal nějaká ocenění v oboru).

kách www.domaci-vyrobky.cz, v turistických informačních centrech nebo
v dalších číslech těchto novin.

Jak jsou certifikované výrobky
označovány?

Kdo se o systém značení stará?

Stylizované „S” v logu značky
„ŠUMAVA – originální produkt®“ symbolizuje vodní víry horských řek
a plavebních kanálů, které byly odedávna významným pomocníkem při
lidské práci. Nepravidelná kontura
symbolu odkazuje na ruční práci a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.
Nejběžnějším způsobem, jak mohou
být výrobky označeny, je umístění
visačky nebo samolepky s logem na
výrobek nebo jeho obal. U některých
výrobků je značka začleněna také přímo do etikety nebo je součástí samotného výrobku.
V případech, kdy nelze značit každý
výrobek zvlášť (např. pečivo), může
být označen společný regál, box apod.,
ve kterém se výrobky prodávají.

Kde se dají značené výrobky
koupit?
S výrobky označenými značkou
„ŠUMAVA – originální produkt®“ se

Jak může výrobek značku získat?
Zájemci o značku stačí vyplnit
a zaslat žádost na adresu Regionální
rozvojová agentura Šumava, o.p.s.,
384 73 Stachy 422. Ve formuláři žádosti výrobce popisuje svůj výrobek
a sám ho hodnotí, toto hodnocení posléze přezkoumává
Certifikační komise.
K žádosti je potřeba
přiložit i vzorek výrobku
(pokud to charakter výrobku umožňuje), který je po
jednání komise vrácen. Po
schválení žádosti komisí je
výrobku udělen certifikát a s výrobcem
uzavřena smlouva o užívání značky. Se
získáním certifikátu jsou spojeny drobné poplatky, které mají částečně zajistit
fungovaní systému značení a propagaci, velká část nákladů je však hrazena z
grantů. Veškeré podrobné informace
včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na uvedených webových stránkách
nebo u Kateřiny Vláškové (tel. 380 120
263, vlaskova@rras.cz).

Značení beskydských produktů
zavedlo Regionální environmentální
centrum Česká republika (REC ČR –
nestátní nezisková organizace věnující
se problematice životního prostředí)
společně s Regionální rozvojovou
agenturou Šumava, o.p.s. Značení bylo
původně součástí projektu financovaného Evropskou komisí, jehož cílem
bylo zviditelnit chráněná území patřící
do evropské sítě Natura 2000 a podpořit jejich obyvatele. Tento projekt probíhal v letech 2004 a 2005 a v současné
době je rozvoj značení spolufinancován
ze zdrojů Evropské unie a GEF.

• Návrh managementu Biosférické
rezervace Šumava jako celku, včetně
návrhu jejího institucionálního zakotvení
• Zhodnocení potenciálu území biosférické rezervace Šumava pro nově se
objevující šetrné turistické aktivity

Srdcem Šumavy
je národní park!
(pokračování ze strany 1)

Cílem Národního parku Šumava je
být místem pro přátelská setkávání lidí
s divokou přírodou, která pokrývá
pohoří Šumavy, kde se vyskytují četné
stopy člověka z minulosti. V současnosti se region národního parku profiluje
jako území s vysokým rozvojovým
potenciálem pro cestovní ruch. Netřeba
opakovat tradiční formy sportovních
aktivit jako pěší turistiku, cykloturistiku nebo běžecké lyžování v zimě,
které si již získaly své vyznavače a ve
srovnání s jinými regiony patří k nejlépe hodnoceným v rámci celé České
republiky.

Návštěvnické centrum
textilu v Lažišti
Nově otevřené návštěvnické centrum v areálu zdraví Šumava nabízí
interaktivní seznámení s historickým
tajemstvím textilu, kurz zpracování filcu a tkaní z vlny. Turista si odveze
vlastnoručně vyrobený výrobek. I přes
nepřízeň počasí mohou turisté příjemně
strávit dovolenou a ještě se zábavnou
formou mnohé naučit.
Součástí NC textilu je ojedinělá
Interaktivní expozice s patnácti zastaveními, která vznikla ve spolupráci
s vědeckými pracovníky z Textilní
fakulty Technické univerzity v Liberci. Návštěvník si zde může aktivně
vyzkoušet práci návrháře textilních
vzorů či výrobu nanovlákna. Část
zastavení je zvolena jako zážitková
turistika pro spotřebitele, kde se návštěvník seznámí s triky, které na nás
někteří výrobci používají. Návštěvníci
se dozvědí, jak se jim bránit, aby zakoupený oděvní výrobek splnil jejich
požadavky či aby uměli odlišit kvalitu
od laciného zmetku.
Kromě Interaktivní expozice a ubytování v osmi zcela nových dvoulůžkových pokojích budou pro turisty a návštěvníky připraveny turistické inter-
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• Návrh strategie rozvoje udržitelného
turismu na území Biosférické rezervace Šumava
• Informační vybavení Česko-Rakousko-Bavorské sítě přeshraničních turistických stezek
• Zavedení systému podpory pro nově
vznikající aktivity spojené s udržitelným turismem
• Zavedení certifikačního systému pro
místní výrobky a služby
• Propagace kulturního dědictví na
území Biosférické rezervace Šumava
jako poutače pro návštěvníky území
• Zavedení systému speciálně proškolených místních průvodců
• Pořádání diskusí a „kulatých stolů“
v území, jejichž tématem jsou problémy rozvoje udržitelného turismu
v území
Do tohoto mezinárodního srovnávacího projektu jsou zahrnuty tři středoevropské biosférické rezervace. Kromě
Šumavy je to i Babia Gora (Polsko)
a Aggtelek (Maďarsko). Součástí aktivit projektu se tak stává i mezinárodní
výměna zkušeností.
Ing. Jan Těšitel, CSc.
Ústav systémové biologie a ekologie
Akademie věd ČR
Na Sádkách 7, 370 00 České Budějovice
www.usbe.cas.cz

Díky velkému potenciálu území se
zde stále více rozvíjejí i další formy
trvale udržitelných aktivit: V současnosti se zpracovává koncepce turistiky
na koni v celé biosférické rezervaci
Šumava. Probíhá školení místních průvodců, kteří díky svému osvědčení
a především vlastní aktivitě obohatí
nabídku regionu. Objevují se stále častěji, tam kde to podmínky umožňují,
bruslaři i lyžaři na kolečkových lyžích
a další netradiční formy aktivit. Zážitková turistika je možností pro rozvoj
regionu a velkou šancí pro místní obyvatele, aby se i oni zapojili do široce
rozvětveného odvětví zvaného cestovní
ruch a měli z něj prospěch a především
konkrétní profit.
Text a foto:
Mgr. Josef Štemberk, Správa NP a CHKO Šumava

aktivní vycházkové trasy po okolí.
Jedná se o výlety určené pro dospělé
i děti, při nichž se nikdo nebude nudit.
V rámci aktivních výletů můžete opět
něco zažít, vyzkoušet si – to vše v příjemném a zdravém prostředí šumavské
podhorské vesnice. Samozřejmostí jsou
krátké i delší vyjížďky na kolech, návštěva blízké Drslavické tvrze či nejrůznější sportovní vyžití. Návštěvníkům je
nabízen komplex služeb – od ubytování se snídaní až po aktivní účast v zážitkové dílně při tvorbě suvenýrů a předmětů z textilu a filcu. Významnou výhodou pro trávení dovolené v Návštěvnickém centru textilu je fakt, že
i přes deštivé letní počasí nebo zimu
bez sněhové nadílky příjemně strávíte
svůj volný čas, a ještě se můžete zábavnou formou mnohé dozvědět, získat
nové dojmy, podněty i znalosti. Současná turistická nabídka obce Lažiště
svým návštěvníkům představuje nejnovější trendy, které již v zahraničí fungují a turisté je oceňují.
Kontakty:
Radek Novotný, předseda výkonné rady
Spolku přátel tradic
e-mail: r_novotny@volny.cz
tel.: + 420 604 207 821
Anna Pecková, starostka obce Lažiště
cz e-mail: ou_laziste@volny.cz
tel: 388 332 123
Info: http://www.mikroregionvb.cz/laziste/nc
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Tři první vlaštovky – výrobky se značkou
„ŠUMAVA – originální produkt®“
Výrobky, řemesla a lidé
V dalších číslech našich novin
najdete v této rubrice zajímavé
osudy šumavských řemeslníků
nebo zemědělců, představíme Vám
unikátní výrobky ze Šumavy nebo
Vás zasvětíme do tajů tradičních
a téměř zapomenutých výrobních
technologií.
V prvním čísle jsme se rozhodli
věnovat prostor prvním třem výrobcům, průkopníkům, kteří se jako
první rozhodli požádat o značku
„ŠUMAVA – originální produkt®“,
aby tak vyjádřili svou hrdost nad tím,
že mohou pracovat a žít právě
v tomto regionu.
Věříme, že se k nim brzy přidají
další, které chtějí dát najevo, že patří
k tomu nejlepšímu, co Šumava nabízí.
Podrobné informace pro zájemce
o značku jsou k dispozici na stránkách www.domaci-vyrobky.cz nebo
v Regionální rozvojové agentuře
Šumava, o.p.s. u paní Kateřiny Vláškové (tel. 380 120 263,
vlaskova@rras.cz).

Šumavské maso,
černá šumavská klobása
a tmavá šumavská tlačenka
Každá oblast měla svoje tradiční
zvyky, řemesla a výrobky – ani Šumava není výjimkou. Kromě dřevařství
a hutí zde bylo i zemědělství. Tradiční
porážka prasat byla spojena se snahou
o co nejefektivnější využití suroviny
a vzhledem k dlouhé zimě také
o prodloužení trvanlivosti výrobků
z vepřového masa. Proto byly výrobky z vepřového masa dobře uzené a dostávaly onu zvláštní a neopakovatelnou chuť.

Šumavské maso – speciální masný zauzený výrobek, černá šumavská klobása – v přírodním střevě, zauzená,
a tmavá šumavská tlačenka – vařený
masný výrobek, plněný do vepřových
žaludků. To jsou tradiční masné
výrobky ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ ŠNEBERGR. Toto řeznictví je
vlastně rodinným podnikem pana
Šnebergra, které je zdrojem obživy
i pro jeho ženu a syna. Řemeslo zdědil
po svém otci a strýci, kteří tuto živnost
provozovali už před rokem 1948 a pan
Šnebergr ji obnovil před 14 lety.
On sám nemá kořeny přímo na Šumavě, pochází z Plzeňska, ale lásku si k ní
vypěstoval – zejména díky zálibě
v lyžování a zimních sportech.
A co si slibuje od značky „Šumava –
originální produkt®“? Nechce se řídit
tím, že zákazníci hledí většinou na
cenu a méně na kvalitu. Značka má
zviditelnit jeho vlastní výrobky, ale
i celý region Šumava a poukázat na to,
že i na Šumavě jsou živnostníci zabývající se drobnou výrobou velice kvalitních výrobků.

pan Sarauer ale jen jako hobby – je to
prý práce fyzicky překvapivě namáhavá: „Pokud se delší čas k výrobě nedostanu, sám se pak divím, že jsem něco
takového schopen vyrobit. Nedávno
se mi dostala do ruky holubička, kterou jsem vyrobil asi před 15 lety ze
dvou kusů. Byl jsem překvapen, jak
jsem to tehdy dokázal.“
Co by mu měla nová značka přinést? „Zvýšení prestiže výrobku.
Takovýto způsob prezentace Šumavy
jako celku je přínosem pro všechny
její obyvatele. Pro místní řemeslníky
to znamená zlepšení odbytu a pro
návštěvníky pěknou upomínku. Uvítal bych i účast na krátkodobých propagačních akcích.“
Holubička, jako „obraz Ducha svatého“, visela ve světnici nad stolem
nebo nad kamny, také nad kolébkou.
V čase vánočním ji lze zavěsit i na

Z Biofarmy Slunečná pochází kozí,
kravské a ovčí produkty: čerstvé mléko a sýry, žervé, tvaroh, jogurt, máslo,
sýrové speciality. Dalším produktem je maso: vakuově balené hovězí,
skopové-jehněčí, kozí-kozlečí maso.
Pan Štěpánek, majitel farmy, na Šumavě vůbec nemá hluboké kořeny: od
dětství žil v Německu, kam se přestěhovali jeho rodiče. Stal se tam profesionálním fotografem. Jednou mu při
focení nevyhovovala zatažená obloha,

stromek. Holubička ve svých tvarech
skrývá tisíciletou tradici lidových
výtvarníků a odráží tak osobitou
národní kulturu. Jako dárek putují
holubičky pana Sarauera do celého
světa, ale i doma je dokáží ocenit –
například i celebrity jako Jiří Suchý,
Karel Gott, Lucie Bílá nebo Erazim
Kohák. Jeden z kolegů panu Sarauerovi a jeho holubičkám dokonce složil
báseň: „Ať nůž v tvojí ruce zpívá, aby
stále krásná byla, úsměvem zdobila
víčka Tvá Šumavská holubička.“

ale nad Šumavou bylo krásně, a tak
se tam hned vydal. „Byla to láska na
první pohled, od té doby zde žiji“,
vypráví pan Štěpánek. Usadil se před
11 lety na Slunečné, kde založil farmu,
na níž hospodaří ekologicky, v souladu s přírodou. „S výrobou mléčných
a masných produktů jsem začal jako
samouk, receptury jsem čerpal z knih
a od místních rodáků,“ popisuje své
začátky. „Bylo pro mne nelogické
odvézt vlastní vyprodukované suroviny, např. mléko, do mlékárny, pak si jít
do obchodu koupit průmyslově vyrobený sýr, a tím ztratit nejkvalitnější
část svých produktů. Mým mottem je
ekologie, šetrnost k přírodě, snížení
spotřeby energie. Chci investovat do
ekologicky šetrných zdrojů energie
a ne plýtvat neobnovitelnými zdroji.“
Biofarma je pro něj dnes hlavním
zdrojem obživy – její produkce, ale
i agroturistika.
„Od značky si slibuji zviditelnění
vlastních výrobků i celé Šumavy.
A také aby si návštěvníci a obyvatelé
Šumavy nemuseli na Šumavě kupovat
výrobky například z Vysočiny, ale měli
možnost nakupovat místní, regionální
produkty.“

Ing. Pavel Sarauer
sídliště Míru 311, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 332, mobil: +420 605 172 963
e-mail: psarauer@seznam.cz
www.czechfolkart.cz/webs/sarauer/ceska.html

Biofarma Slunečná
Slunečná 3, 384 51 Želnava-Slunečná
zástupce: Ing. Pavel Štěpánek
tel.:+420 604 331 278, fax: +420 388 336 108
e-mail: sonnberg@quick.cz

ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ ŠNEBERGR
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 432
e-mail: michal.snebergr@tiscali.cz
zástupce: Ing. Michal Šnebergr

Šumavská holubička
Jedná se o tradiční výrobek z 1 či 2
kusů měkkého dřeva, proplétaný nití.
„Z prkénka se vyřeže profil křídel,
poté se napaří, pak naštípá, vytvaruje
se tělo a hlavička a nakonec se jednotlivé plátky rozloží.“ popisuje způsob
výroby pan Sarauer, který své holubičky začal vyrábět v roce 1991. Tento
um zdědil po svém otci, ačkoli při své
práci volí jiné dřevo – místo tradičnějšího smrku raději lipové. „Sice se špatně štípe, ale lépe vyřezává – jak profil
křídel, tak posléze tělo,“ vysvětluje
pan Sarauer. Řemeslo ovšem sahá
v jeho rodině mnohem dále než k otci,
prokazatelně vyráběl holubičky už
jeho praděd, ale velmi pravděpodobně
i starší předkové – rodokmen pana
Sarauera v pošumavské vísce Jáma na
Lhenicku sahá asi 300 let do minulosti. Zajímavé je, že pan Sarauer tuto
rodinnou tradici obnovil z podnětu
německého fotografa Dietera Raische,
který se kdysi tuto techniku naučil od
otce pana Sarauera a s holubičkami
slavil velké úspěchy na adventních
trzích v Německu. Holubičky vyrábí

Mléčné výrobky a maso

(foto: Ing. Hynek Hladík)

Zlato Bavorského lesa pro každou roční dobu
Člověk nemusí být žádný
zlatokop, aby v Bavorském
lese našel své štěstí. Pro
znalce je Bavorský les se
svou nedostižnou přírodou a
krajinou balzámem na duši.
Jde o zotavení pro každou náturu,
bohatou i chudou, a také o zlatý čas
pro objevitele, dobrodruhy a přátele
přírody.
Stále zřetelněji se ale ukazují
i kvality Bavorského lesa coby místa
pro nákupy. Je totiž domovem vysoké kvality produktů, zaručené pílí
malých řemeslných podniků, které
v tomto regionu převažují. Regionálním produktům a službám udělu-

je společnost „Bayerwald
Marketing GmbH“ značku
„Bayerwald Premium Qualität und Natur“ („Premium
Bavorský les – kvalita a příroda“). Nad rozličností výrobků
se člověk jen podiví, kolik kvalitní
práce se zde v Bavorském lese najde. Pro přibližně 30 skupin výrobků
jsou připravena kritéria kvality, která musí být splněna, aby výrobek
mohl značku získat. Zapojeno je již
více než 100 podniků.
Na první pohled si mnozí spojí
pojem „Bavorský les“ se sklem, se
kterým je region už odedávna spjatý.
A samozřejmě existuje také sklo

„Bayerwald Premium-Glas“, které je
připravováno podle kritérií od taveniny po hotový, převážně ručně
vyrobený produkt.
Nabídka je tak mnohostranná,
že bychom zde těžko vyjmenovali
všechny druhy produktů. Podívejme se však alespoň v rychlosti na ty
z nich, které tvoří opravdový „zlatý
poklad“ Bavorského lesa. Je to například pivo, jako „tekuté zlato“, které
se často vaří v malých, nepřehlédnutelných pivovarech, většinou rodinných s dlouhou tradicí. Právě brzy na
jaře se můžete vydat po Bavorském
lese na túru s ochutnávkami piva.
Kdo si potrpí na více procent alko-

holu, měl by uvažovat o jantarově zlatém likéru Blutwurz. Jde
o 55% medicínu i požitek v jednom.
V nabídce „Bayerwald Premium“
najdete však i tekuté zlaté vitamíny–
jablečné džusy a mošty „Lallinger
Winkel“.
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Zeptejte se místních

… jak se dělá
šumavská houbová
omáčka?

Pro přípravu budete potřebovat:
houby – nejlépe sušené (omáčka má
lepší chuť), cibuli, hladkou mouku,
sůl, lžíci sádla, smetanu min. 300 ml,
trochu octa nebo citronové šťávy.
Sušené houby necháme ve vodě
nejlépe přes noc nabobtnat, pak uvaříme v té samé vodě.
V jiném hrnci na sádle osmahneme drobně nakrájenou cibuli
a z hladké mouky uděláme světlou
jíšku. Do horké jíšky přilejeme
STUDENOU vodu a rychle mícháme, aby se neudělaly hrudky.
Tento základ povaříme na mírném
ohni tak 25 minut, pak přidáme
měkké houby i s vodou a nakonec
sladkou smetanu. Tu jen přivedeme
do mírného varu a omáčka je hotova.
Dochutíme solí a opravdu jen trošičkou octa nebo citronové šťávy.

Tato omáčka se u nás po vzoru
naší babičky zásadně nepodává
s masem. Je to omáčka spíše řídká –
jíme ji z hlubokých talířů a přílohou
jsou buď škubánky nebo “drbáky” –
chlupaté knedlíky.
Autor: Ing. Edita Kůsová

V Bavorském lese je vždy ten
správný čas k odpočinku a rekreaci.
Sdružení jako „Waidler-Wirte“ nebo
„Bayerwald-Hotels“ se starají o to,
aby se motto „Bayerwald Premium
Qualität und Natur“ zabydlelo také
v gastronomii. Proto se v menu označeném „Bayerwald Premium“ používají nejlepší suroviny z regionu.
Opravdu zlaté vyhlídky zde čekají
na naše náročné zákazníky a hosty.
Pohodlně se opřete a v duchu si můžete vymalovat svou příští návštěvu
Bavorského lesa zlatými barvami.
Bayerwald Marketing GmbH
Amtsgerichtstraße 6-8
94209 Regen
Tel.: 09921/950-200
Fax: 09921/950-280
E-Mail: info@bayerwald-premium.de
www.bayerwald-premium.de
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Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® a o prodeji značených
výrobků získáte na informačních centrech na Šumavě:
IC Eurocamp Běšiny
Běšiny 220
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 375 011
e-mail: eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny

Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434
382 41 Kaplice
tel.: +420 380 311 388
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz

IC Bělá nad Radbuzou
Městská knihovna
345 26 Bělá nad Radbuzou
e-mail: knihovna@belanr.cz
www.sumavanet.cz/icbela

Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory
Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411
e-mail: informace@kasphory.cz
www.sumava.net/khory/mekis

Městské informační středisko
Domažlice
nám. Míru 51
344 01 Domažlice
tel.: + 420 379 725 852
e-mail: infocentrum@mks.mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz
Městské informační středisko
Hartmanice
Hartmanice 40
342 01 Sušice
tel.: +420 376 593 059
e-mail: ishartmanice@quick.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice

IC města Kdyně
Masarykova 12
345 06 Kdyně
tel.: +420 379 734 385, +420 724 095 387
e-mail: infocentrum@kdyne.cz
www.sumava.net/ickdyne
IC města Klatovy
Náměstí Míru 63
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240
e-mail: icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

IC města Horažďovice
Mírové náměstí 11
341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 513 666
e-mail: ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

IC Svazku obcí Chodská liga
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem
tel.: +420 379 795 325
e-mail: is@klenci.jz.cz
www.sumavanet.cz/icklenci

IC Horská Kvilda
Horská Kvilda 40
384 93 Kvilda
tel. +420 388 435 555
e-mail: info.horska@seznam.cz
www.infocentrum-horska-kvilda.cz

Turistické centrum Kvilda
Kvilda 17
384 93 Kvilda
tel.:+420 388 435 074
e-mail: info.kvilda@centrum.cz
www.infocentrum-kvilda.cz

Kulturní informační centrum Horní
Planá
Náměstí 8
382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 008
e-mail: info@horniplana.cz
www.horniplana.cz

IC obce Modrava
Modrava 63
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 599 051, +420 721 836 745
e-mail: ic.modrava@quick.cz
www.sumavanet.cz/modrava

IC Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
e-mail: info@lipno.info
www.lipno.info

IC Švihov
Dr. E. Beneše 38
340 12 Švihov
tel.: +420 376 393 244
e-mail: mu@svihov.jz.cz
www.svihov.cz

IC Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Mírové náměstí 248
384 11 Netolice
tel/fax: +420 388 324 251
e-mail: info@netolice.cz
www.sumava.net/icnetolice/

IC Volary
Volarské muzeum (květen - září),
Česká 71
384 51 Volary
tel.: +420 388 333 259
e-mail: mesto.volary@wo.cz
www.mestovolary.cz

Kulturní a informační centrum města
Nýrsko
Komenského 877
340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 571 616
e-mail: ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko

IC Obecního úřadu Prášily
Prášily 110
342 01 Sušice
tel.: +420 376 589 014
e-mail: prasily@cmail.cz

Informační středisko města Plánice
Plánice 180
340 34 Plánice
tel.: + 420 376 394 103
e-mail: isplanice@jz.cz
www.sumava.net/isplanice
IC Prachatice
Velké nám. 1
383 01 Prachatice
tel.: +420 388 312 563
e-mail: icentrum@prachatice.cz
www.prachatice.cz
IC Pohorská Ves
382 83 Pohorská Ves 31
tel.: +420 380 311 890
e-mail: info.p.ves@seznam.cz
www.pohorskaves.cz
Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava
Stachy 422
384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
e-mail: icentrum@isumava.cz
www.sumava.net/icstachy

Cílové skupiny:

• Propojená řešení překračující hranice oborů a států
• Regionální rozvoj s perspektivou
a jasnou budoucností
• Rentabilní projekty respektující sociální a životní prostředí
• Nezávislý poradenský subjekt

• Města a obce

Územní působnost:

• Krajské úřady

okresy Domažlice, Klatovy, Prachatice, Český Krumlov
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Přidal se Moravský kras

Do rodiny regionálních značek
nově přibyla ještě další značka
„Moravský kras – regionální
produkt®“. Zavádí ji MAS Moravský kras za pomoci REC ČR.
Značka má již své logo, které bylo
veřejnosti poprvé představeno na
konci září 2006 na biojarmarku
v Brně. Zde se prodávaly výrobky
z Moravského krasu, které budou
prvními adepty na získání značky:
pečivo ze Sloupu, med a medové
výrobky z Vilémovic a kozí sýry
z farmy v Šošůvce.

IC Český Krumlov
nám. Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622 - 623
e-mail: info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Městské informační centrum Sušice
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
e-mail: icsusice@sumavanet.com
www.sumava.net/icsusice

Hlavní kancelář Stachy
384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 261
mobil: +420 731 768 125
e-mail: info@rras.cz
www.rras.cz

Naše regionální
výrobky v USA

Iva Dyková, REC ČR: V září
2006 jsem se zúčastnila čtrnáctidenního cestovního semináře
v USA v Nové Anglii, který pořádala organizace Quebec-Labrador
Foundation. Jako účastník jsem
byla vybrána právě na základě
projektů značení místních výrobků v Beskydech, Krkonoších a na

pobočka Sušice

• Podnikatelé

• EU

a

Informační středisko Vrhaveč
Malá Víska 23
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 311 524
e-mail: ouvrhavec@raz-dva.cz
www.sumavanet.cz/icvrhavec

IC Vlachovo Březí
Nám. Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: +420 388 320 055
e-mail: libuse.svechotova@seznam.cz
www.mikroregionvb.cz

• Euroregiony Šumava/Bayerischer
Wald/Mühlviertel

• Ministerstva

a

IC Vyšší Brod
Náměstí 104
382 73 Vyšší Brod
tel/fax: +420 380 746 627
e-mail: infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz

IC Chanovice
341 01 Chanovice 36
tel.: +420 376 514 164
e-mail: obec.chanovice@worldonline.cz
www.chanovice.cz

• Sdružení a neziskové organizace

• Správa NP a CHKO Šumava

Turistické informační středisko Vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: +420 388 411 894
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.sumava.net/icvimperk

Regionální informační centrum Horšovský
Týn
5. května 50
346 01 Horšovský Týn
tel.: +420 379 415 151
e-mail: info@horsovskytyn.cz
www.horsovskytyn.cz

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA
ŠUMAVA, O.P.S.
RRA Šumava znamená:

Městské kulturní a informační středisko
Poběžovice
Náměstí Míru 210
345 22 Poběžovice
tel.: +420 379 497 889
e-mail: info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice
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Nabízíme:
• Vyhledávání grantů a poradenství
v oblasti dotačních programů EU, ČR
• Zpracování a management projektů
• Poradenství a servis pro podnikatele,
zpracování podnikatelských záměrů
• Zpracování rozvojových studií obcí
a studií proveditelnosti
• Spolupráce při tvorbě a tvorba strategických rozvojových koncepcí
a akčních plánů
• Destinační management, rozvoj
nabídek v cestovním ruchu, regionální a místní marketing, průzkum trhu,
tvorba informačních databází
• Environmentální vzdělávání a osvěta
• Organizace seminářů, přednášek
a vzdělávacích kurzů

Nábřeží Jana Seitze 131/III
342 01 Sušice
tel./fax : +420 376 523 655
mobil: +420 731 764 022
e-mail: mantl@rras.cz
e-mail: dobiasova@rras.cz

pobočka Chvalšiny

Chvalšiny 124
382 08 Chvalšiny
tel.: +420 380 739 064
e-mail: ondrichova@rras.cz

pobočka Domažlice
Branská 1
344 01 Domažlice
tel.: +420 379 720 278
e-mail: fedorov@rras.cz

pobočka Kdyně

Městský úřad Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně
1. patro, číslo dveří 10
tel.: +420 379 731 206
e-mail: fedorov@rras.cz

Šumavě. Koncepce značení podle
REC ČR zde sklidila velký ohlas,
a to nejen u Správy národních
parků USA, která hodlá podobné
značení zavést, ale i mezi ostatními účastníky semináře, kteří
sem přijeli ze zemí střední Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko
a Polsko). Během semináře nám
bylo představeno mnoho zajímavých regionálních projektů, a to
jak amerických, tak středoevropských, o kterých se dočtete v dalších číslech těchto novin.

