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Přinášíme Vám to pravé ze Šumavy

www.regionalni-znacky.cz

Dekorační výrobky
ze sušených rostlin

Vazby a dekorace
ze sušených rostlin

Pěstuji si rostliny vhodné k sušení,
ze kterých pak tvořím dekorace.
Na sklonku léta vznikají i první
výrobky z čerstvého materiálu.
Vyrábím sezonní vazbu – velikonoční,
letní, podzimní, chvojovou vazbu
dušičkovou a vánoční. V minigalerii
Levandule můžete po předchozí
telefonické dohodě shlédnout výstavu
dekorací ze sušených květin.

K výrobě dekorací používám
nejrůznější přírodní materiály,
většinu z nich sbírám v okolní přírodě
a pěstuji na zahradě. Aranžuji
v různých barevných kombinacích,
tvarech i velikostech. V mých věncích
a kyticích najdete kromě známých
sušených květin i makovice, len,
jeřabiny, kaštany, bukvice, ale i různé
větvičky a například i pecky z třešní.

Helena Knězová • Hrádek u Sušice 115 •
342 01 Sušice • tel.: 721 643 933 • h.knezova@
seznam.cz • www.kvetiny-knezova.cz
Prodejna: minigalerie Levandule
• Hrádek u Sušice 127

Václava Malíková • Lipová 887 •
341 01 Horažďovice • tel.: 721 229 460 •
malikova.vaclava@seznam.cz •
www.dekorace-malikova.net

Šumavská holubička

Keramika s veselou duší

Holubička ve svých tvarech skrývá
tisíciletou tradici lidových výtvarníků
a odráží tak osobitou národní
kulturu. Jedná se o tradiční výrobek
z 1 či 2 kusů měkkého dřeva (smrk,
lípa, ...), proplétaný nití. Holubička,
jako „obraz Ducha svatého“, visela
ve světnici nad stolem, kamny nebo
kolébkou. Jako dárek putují holubičky
do celého světa.

Má keramika je točená na hrnčířském
kruhu nebo ručně modelovaná, ručně
malovaná a dvakrát pálená v elektrické
peci. Snažím se o to, aby mé výrobky
byly nejenom funkční a kvalitní, ale
také originální a aby potěšily oko.
S láskou vyrábím nejen hrníčky,
mističky, džbánky či svícny, ale i lisy
na citrony nebo cedulky k bylinkám.

Pavel Sarauer • sídliště Míru 311 •
382 26 Horní Planá • tel.: 380 738 332,
605 172 963 • psarauer@seznam.cz •
www.holubicka.com
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Keramická dílna Kateřina Motlová •
Villaniho 786, 342 01 Sušice •
tel.: 739 660 338 • kate.motl@gmail.com •
www.katerinamotlova.cz •
www.fler.cz/kate-motl
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Řezbářské výrobky

Lidové řezbářství

Své výrobky vyřezávám ručně
ze šumavského lipového dřeva.
V širokém sortimentu jsou kříže,
křížky, betlémy, plastiky, sošky,
pohádkové postavičky, atd. Mé řezby
najdete ve světě – kříže v kaplích církve
luteránské v USA a v Kanadě, i u nás
v Horské Kvildě či v Muzeu Šumavy
v Sušici (mechanický betlém). Můj
koníček se stal mojí obživou.

Dřevořezby jsou zhotovovány
ze šumavského lipového dřeva.
Zahrnují řezbářské předměty jako
například stojánky na fotografie,
ozdobné reliéfy, myslivecké podložky
pro trofeje, kříže, řezby pro rybáře
a včelaře. Na objednávku vyřezávám
plastiky světců, kříže s Kristem,
betlémy i další. Řada mých dřevořezeb
je zastoupena u nás i v zahraničí.

Karel Tittl • Velhartice 86 • 341 42 Kolinec
• tel.: 606 730 013, 723 915 498 •
tittlkarel@centrum.cz •
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Jan Houška • Na Sadech 561 •
383 01 Prachatice • tel.: 388 316 409,
776 356 951 • Nákup u výrobce možný pouze
po telefonické dohodě.

Ručně stavěná keramika
keltskou technikou

Kolovečská keramika

Pro své výrobky používám světlou
kameninu, vše modeluji ručně
z plátů a válečků. Glazuji hrnčířskými
glazurami bez těžkých kovů a vypaluji
na teplotu 1 200 °C. Sortiment je
velice pestrý, hrnky, hrnce, čajové
konvice, květináče a různé dekorativní
předměty jako například zvonky,
svícny, kočky …
Lze vyrobit cokoli i na přání zákazníka.
KERAMA, Miroslava Potužníková •
384 72 Zdíkov 172 • tel.: 777 041 584 •
kerama@atlas.cz • www.kerama.wbs.cz
Nákup u výrobce možný po telefonické
dohodě.

Kolovečská keramika je jediná
původní chodská keramika, která
se dochovala do dnešních dnů. Již
od roku 1785 vyrábí rodina Volfů
tuto tradiční lidovou keramiku dle
původních postupů. Keramika je
charakteristická svým červenohnědým střepem s jednoduchým
geometrickým dekorem. V roce 1900
začal František Volf vyrábět také
modrou keramiku.
Muzeum techniky a řemesel – Martin Volf •
Domažlická 1 • 345 43 Koloveč •
tel.: 379 494 235, 737 480 473 •
info@muzeum-kolovec.cz •
www.muzeum-kolovec.cz
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Keramika, keramické kachle
se skleněnou drtí
Každý můj výrobek je originál. Kachle
nedělám do sádrové formy, z které
můžete sériově vyrobit několik stovek
kusů, ale každý vyrábím zvlášť, dle
momentální inspirace. Kachel dozdobuji skleněnou drtí, která se při výpalu
na určitou teplotu rozlije a vytvoří
zajímavé efekty. Kromě kachlů vyrábím
i keramické dekorační předměty.

Šumavské kachle
Vyrábíme kachle na klasická kachlová
kamna, repliky historických kamen,
sporáky, krby i ručně tažené kachle.
Dle vlastních originálních vzorů
vytváříme formy kachlů. Můžeme
vyvinout novou originální glazuru,
nebo stávající glazury barevně
přizpůsobit. Sledujeme nejen módní
trendy, ale snažíme se plnit i specifická
přání zákazníků.

Petra Nekolová – U Nekolů •
382 79 Frymburk 76 • tel.: 731 466 873 •
petra.nekolova@centrum.cz •
u.nekolu@seznam.cz •
www.unekolu-frymburk.cz

MK PROFI Kachlová kamna s.r.o. – Martin
Čermák • Palackého 235 • 382 26 Horní Planá •
tel.: 380 728 751, 777 295 610 •
mkprofi@mkprofi.com • www.mkprofi.com

Klenovická keramika

Keramika ze Šumavy

Vyrábím převážně jemnou
smetanovou keramiku s bordurou
a vyrýpávanými motivy. Převažuje
řecký motiv a dále jemné motivy
kytiček, srdíček, nebo nejnověji
rybiček a šnečků. Všechny dekory
používám pro celou škálu užitné
keramiky: šálky, hrnečky, misky, mísy,
konvice, džbány, cukřenky, meděnky,
vázy a květináče různých tvarů
i velikostí.

Všechny pohádkové postavičky
pocházející z mé dílny jsou veselé,
protože mají za úkol rozdávat radost.
Kromě strašidýlek vyrábím také
chaloupky, ručně stavěné hrnečky,
keramické plastiky a drobné užitkové
a dekorativní předměty. Při své tvorbě
se nechávám inspirovat šumavskou
přírodou a lidmi, kteří zde žijí. Často
vyrábím na zakázku.

Ivana Tesárková • Klenovice 1 •
383 01 Prachatice • tel.: 725 851 703 •
tesarkova1@gmail.com •
http://keramika-sumava-tesarkova.cz
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Ateliér Ivety Kůsové •
Pod Viničkami 887 • 342 01 Sušice II •
tel.: 606 480 755 • ibkus@seznam.cz •
www.tinyurl.com/keramika-ze-sumavy

Chodská dekorační
keramika
Traduje se, že motivy na džbánky, vázy
a talíře poradil klenečským malířům
Alfons Mucha. Malířky z Klenčí,
Dílů a Postřekova malují květinové
motivy, skládající se ze stylizovaných
růží, klasů a různých lučních květin.
Nejstaršími oblíbenými dekory jsou
máky, klasy a kopretiny v černém poli
a růže, astry, pomněnky na bílém
podkladu
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
(okres Klatovy) • tel.: 607 985 206 •
ketty.keramika@seznam.cz •
www.kettykeramika.com

Vinuté berušky
a otavské perle
Vznikají podobně jako kdysi páteříky
s tím rozdílem, že na jejich výrobu
nepoužívám sklářskou pec. Tavím
sklo nad sklářským kahanem a vinu
ho na ocelovou tyčku. Tvořím různé
tvary, které zdobím skleněnou nití
do konečné podoby. Můžete se přijít
podívat na mou výrobu nebo si sami
vytvořit svůj originální kousek v mé
skromné dílně.
Alena Kyrálová • Pod Svatoborem 1269 •
342 01 Sušice • tel.: 603 322 227 •
alca.kyralova@seznam.cz

Chlistovská keramika
Keramické džbánky, hrnky, talíře,
vázy atd. vyrábíme litím do forem,
některé vytáčíme na hrnčířském
kruhu. Použité glazury jsou nezávadné, vypalované při teplotě 1 140 °C.
Na takto vypálenou glazuru lepíme
obtisky s různými motivy. Nejčastěji
to jsou obrázky bylinek, květin
a lesních plodů. Po nalepení obtisků
výrobky opět vypalujeme v peci.
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
(okres Klatovy) • tel.: 607 985 206 •
ketty.keramika@seznam.cz •
www.kettykeramika.com

Originální bižuterie
Už v učení jsem si ráda vyráběla
šperky, tvořila jsem je pro kamarádky.
Je to tvůrčí práce, která mě baví
a naplňuje. Vyrábím kožené, drátované a korálkové šperky. Používám
zdravotně nezávadné komponenty
vhodné pro styk s pokožkou. Kůži
zpracovávám tradičním způsobem
(máčením). Konečnou fixaci provádím
ekologicky odbouratelným lakem.
Dagmar Staňková • Na Štěbetce 619 •
342 01 Sušice • tel.: 775 228 893 •
bizustankova@seznam.cz
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Páteříky a vinuté perly
ze Šumavy

Sklo broušené –
matový brus

Dodnes nacházím kolem starých
sklářských hutí na Šumavě úlomky
skla nebo také při troše štěstí dokonce
celé korálky. Odtud už byl jen krůček
k tomu zkusit roztavit tyčku skla
a vytvořit svůj vlastní korálek. A tak
dnes vyrábím nejen jednoduché
páteříky a z nich růžence, ale i náročné
zdobené solitéry, které se dají nosit
jako šperk.

Jednotlivé broušené výrobky jsou
vyráběny klasickou technologií
ručního broušení skla na kuličských
strojích za pomoci keramických
a diamantových kotoučů. Vybroušené
dekory pocházejí z naší dílny, která
navazuje na více než stoletou tradici
výroby skla v Lenoře. Důraz klademe
na to, aby si návštěvník odnesl náš
produkt vyrobený ručně.

Hedvika Zahálková • Vimperská 392 •
341 92 Kašperské Hory • tel.: 776 376 799 •
vinute.perle.sumava@gmail.com •
www.vinuteperle.eu

Antonín Chrapan • 384 42 Lenora 117 •
tel.: 388 438 694, 602 948 578 • chrapan@
prodejskla.cz • www.prodejskla.cz

Krumlovský
talisman štěstí

Jihočeské přírodní
sklo – vltavín

Myšlenkou výroby těchto šperků je
návrat k přírodním materiálům. Inspirací byly staré jihočeské šperkařské
motivy. Talismany vyrábíme z různých
druhů dřeva, všelijakých tvarů
a následně je moříme a lakujeme, aby
vynikla jejich krása. Nakonec je vsazen
zelený polodrahokam – vltavín,
který celému šperku přináší „sílu“
talismanu.

Jisté je to, že vltavíny nejsou obyčejné
kameny. Skutečnost, že jsou opředeny
záhadou přímo kosmickou, dodává
jejich matnému lesku zvláštní kouzlo.
Jsou ručně těženy na Českokrumlovsku, odkud je vykupujeme, ručně
zpracováváme, třídíme a připravujeme
k dalšímu prodeji. Naše vltavíny
můžete zakoupit i jako certifikované
kusy s listem původu.

1. solární ck, s. r. o. • kontaktní osoba:
Andrea Kotková • U Poráků 512 •
381 01 Český Krumlov • tel.: 725 850 200 •
info@1solarnick.cz • www.1solarnick.cz

Jan Palma • Latrán 149 • 381 01 Český Krumlov
• tel.: 606 849 061 • palmajan@seznam.cz •
www.top1group.cz
Nákup u výrobce možný po telefonické
dohodě.
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Lenorské sklo
malované
Na tabulové sklo různých formátů
maluji speciálními barvami. V oknech
vytvářejí nádherné vitrážové průhledy.
Zrcadlovým postupem nanášení barev
naopak na spodní stranu skla vznikají
tradiční šumavské „podmalby“.
Na malovaných talířích pak naleznete
známá místa Šumavy a květinové
dekory. Každý výrobek je neopakovatelným originálem.
Mgr. Vlastimil Randák, Keramika-sklo
„U kocoura“ • Houžná 31 • 384 42 Lenora •
tel.: 723 721 184 • randyv@seznam.cz •
www.randakv.cz

ZROZENO ŠUMAVOU
autorské šperky a objekty
Mé šperky jsou originály, v nichž
uplatňuji i zdánlivě obyčejné
materiály, typické pro Šumavu – dřevo
ze šumavských lesů, oblázky, ohlazené
šumavskými potůčky a řekami,
i přírodniny, které doplňuji kovem,
někdy drahými kameny, jindy dalšími
materiály či svými kresbami. I malý
kousek křemene lze proměnit v jedinečný šperk.
Miroslava Šmídová • Hlávkova 760/III.,
339 01 KLATOVY • tel.: 376 313 409 •
mirka.smidova@seznam.cz •
www.fler.cz/miroslava-smidova • Nákup
u výrobce možný po telefonické dohodě.

Šumavské perle
V žáru sklářského kahanu tavím
tyčinky skla, sklo křehne a taje,
navíjím tuto hmotu na kovové
tyčinky a vyrábím z ní skleněné
vinuté perle. Mým prostřednictvím
můžete nahlédnout do tajů výroby
těchto perel. V ateliéru „Šumavské
perle“ v Nezdicích na Šumavě v létě
uvidíte jejich výrobu nebo si ji
můžete vyzkoušet na vlastní kůži.
Jana Wudy • Nezdice na Šumavě 197 •
342 01 Sušice • mobil: 606 889 532 •
jana@wudy.cz • www.wudy.cz
Nákup u výrobce možný po předchozí
telefonické dohodě.

Hvězdičky z Rejštejna
Hvězdičky vyrábím ze skleněných
korálků, ty proplétám pomocí drátku
nebo navlékám na drátěnou kostru.
Používám korálky broušené, mačkané,
voskované, různých tvarů, velikostí
a barev. Taková hvězdička je pak
jen jedna jediná. Hvězdičky mohou
ladit s barvou domova i se sváteční
příležitostí. Mám je zavěšené na okně
i nad stolem.
Jana Erika Hejralová • Sokolovská 19,
341 92 Rejštejn • tel.: 604 346 364 • jarika@
post.cz • www.hvezdickazkoralku.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.
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Háčkovaná krajka
Volný čas si bez háčku již nedovedu
představit. Pro své háčkované krajky
používám materiál od českých firem
a různé techniky – filetové háčkování,
irskou krajku, flanderskou krajku,
háčkovaný patchwork, stužkové
háčkování či dekorativní háčkování.
Takto vznikají hračky, módní a bytové
doplňky, ubrusy, záclony a další
výrobky.
Jiřina Petergáčová • Vimperská 320 •
341 92 Kašperské Hory • tel.: 736 467 392 •
pety150@seznam.cz

Svojšánci a měkoučké
výrobky z příze
Svojšánci mají zázračné vlastnosti,
jsou krásně měkcí, dobře se nosí
a když si je vezmete do postýlky,
odhánějí ošklivé sny. Na přání mohu
uháčkovat Svojšánka v jakémkoliv
barevném provedení. Pro alergiky
je možno použít antialergický
materiál. Budu moc ráda, pokud
Svojšánci a jejich příběhy rozveselí
také oči vašich dětí.
Ivana Scheinostová • Svojše 43 •
tel.: 724 108 968 • farmasvojse@seznam.cz •
www.farmasvojse.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.
8

Ručně šitá zvířátka
a panenky
Medvídci a panenky jsou ušiti ručně
z běžných oděvních materiálů – plyše,
plsti, vlny, kůže. Zátěž do medvídků
tvoří přírodní kamínky. Vyrábím
i další zvířátka (vydry, kočky, zajíce, …).
Panenky jsou z plsti nebo bavlněného
úpletu, vlásky mají z příze či mohéru.
Výrobky jsou určeny k dekorativním
účelům, jako talisman nebo originální
dárek.
Romana Mathausová • Sušická 67 •
341 92 Rejštejn • tel.: 731 456 411 •
mima.mathaus@seznam.cz

Šumavské bylinkové
potěšení a jiné ručně
šité výrobky
Máte rádi přírodu, vůni bylinek?
Potřebujete polštářek pro příjemný,
uklidňující či relaxační spánek?
Přemýšlíte o zvláštním, originálním
dárku pro přátele? Nabízíme vám
voňavé polštářky, zdobené sáčky a jiné
ručně šité výrobky. Na zahrádce si
pěstujeme bylinky, které používáme
při výrobě drobných dárků i talismanů
pro děti i dospělé.
Štěpánka a Tomáš Balvínovi • Volšovská 492 •
342 01 Sušice • tel.: 602 493 475 •
stepanka.zakova@seznam.cz •
www.balvinova.estranky.cz

Ručně šité kožené předměty
Moje kožené předměty mají jedinečné
pojetí ve smyslu „co kus to originál“.
Vyrábím tašky, vaky, kabelky, oděvní
doplňky, repliky historické obuvi,
kostýmy a mnoho dalších předmětů,
které mohou oslovit myslivce, sokolníky, koňáky, trampy, šermíře a další.
Výběr motivů vychází z mého zájmu
o historii a etnografii a také z přání
zákazníků.
Václav Franče • Míru 749 • 382 41 Kaplice •
tel.: 725 987 839 • dany.kay@seznam.cz •
www.dany.kay.sweb.cz

Ručně plstěné výrobky z ovčí
vlny ze Šumavy
Tvořím plstěné výrobky z ovčí vlny,
která je tradiční surovinou pastevců
ze Šumavy. Mé výrobky jsou ručně
plstěny mokrou i suchou technikou,
ovčí rouno pochází od oveček ze
Šumavy a barveno je vlastnoručně
potravinářskými barvami. Plstím
především věci pro starší děti – jako
dekorace nebo na hraní, ale také
oblečení, kabelky a šperky.
Gabriela Skorunková – GaSko •
U Cihelny 337 • 381 03 Český Krumlov •
tel.: 776 636 849 • info@gaskoart.cz •
www.gaskoart.cz

Tkané výrobky
z chráněné dílny NA VLNĚ

Přikrývky, podložky
a polštáře z ovčí vlny

Vyrábíme netradiční výrobky tradičním způsobem. Vlnu získáváme od
našich a šumavských oveček. Prochází
tradičním zpracováním – praní, česání,
barvení, předení a pak už je připravena
ke tkaní. Máme k dispozici 3 tkalcovské
stavy, kde vznikají originální tkaniny.
Z ní pak šijeme vesty, kabelky, tašky,
polštáře, podsedáky apod.

Přikrývky, polštáře a podložky jsou
ručně vyrobené. Celý postup kopíruje
tradiční výrobu. Čistá ovčí vlna má
barvu slonové kosti, je nebělená.
Výjimečné vlastnosti výrobku jsou
dány precizním ručním zpracováním
a využitím kvalitních přírodních
materiálů spolu s dlouholetými
zkušenostmi. Vyzkoušejte v kamenné
prodejně nebo na e-shopu!

Ivana Jiřičková • Bošice 45, 384 81 Čkyně •
tel.: 775 037 437 • navlne@navlne.com •
www.navlne.com
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

OVAG s.r.o. • Ing. Zdeněk Koláček •
Předměstí 447 • 341 01 Horažďovice •
tel.: 376 512 432, 777 331 336 • info@ovag.cz •
www.ovag.cz
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Knížečka – Kolibřík
Okolo roku 1855 se ve Vimperku
začalo s výrobou miniaturních koránů,
které měly stěží 2 x 3 centimetry,
takže ke čtení byla potřeba maličká
lupa. Na tuto tradici jsme navázali
ruční výrobou knížeček se zlacenými
deskami a s tištěným obrázkovým
leporelem uvnitř. Knížečky v deseti
barevných odstínech mají popisky
obrázků i v cizích jazycích.
Vydavatelství Colibri • Mírová 407 •
385 01 Vimperk • tel.: 603 593 429 •
info.colibri@centrum.cz • www.colibri-nest.cz

Fotografie ze Šumavy
Fotografování Šumavy se věnuji již
přes 40 let. Mé fotografie můžete vidět
v mnoha obrazových publikacích,
které jsem vydal, např. „Šumava
panoramatická“ se záběry rašelinišť,
lesů a bystřin nebo „Šumava v proměnách“ s náladovými snímky mlhy
na slatích, v údolích řek a pralesích.
Můžete si u mne objednat besedy
a promítání snímků.
Vladislav Hošek • 384 81 Čkyně 189 •
tel.: 606 654 522 • foto.hosek@seznam.cz •
www.fotohosek.cz
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Sběratelské retro
pohlednice Šumavy
K myšlence nabízet retro pohlednice
nás inspiroval náš velký koníček –
sbírání historických pohlednic. A právě
srovnání současné pohlednicové
produkce a historických snímků
mistrů Seidelových, Josefa Wolfa,
nakladatele Joži Pospíchala nás
přivedlo na myšlenku vzdát hold všem
výše zmiňovaným i nezmiňovaným
dokumentaristům staré dobré Šumavy.
Jan Papaj • 382 78 Lipno nad Vltavou 39 •
tel.: 731 822 598 • info@pohledysumava.cz •
www.pohledysumava.cz

Tiskoviny Pohádková
Šumava
Při toulkách Šumavou můžete potkat
mnoho pohádkových postaviček.
Vznikly v rámci projektu Pohádková
Šumava podle pověstí, pohádek, pověr
a vyprávění. Naleznete je na hradech,
výstavách a v muzeích. Lákadlem
pro děti jsou také pohádkové tiskoviny – pexesa, pohledy, omalovánky
a kalendáříky s pohádkovými
bytostmi, skřítky a strašidýlky.
Milan Poláček – Pohádková Šumava •
Vrhaveč 61 • 339 01 Klatovy • tel.: 376 310 711,
608 961 611 • info@pohadkovasumava.cz •
www.pohadkovasumava.cz

Svíčky ze včelího vosku
a med
Svíčky jsou vyrobeny ručně v různých
velikostech a provedeních. Hlavní
sortiment tvoří svíčky stočené z plátů.
Je to nejstarší způsob výroby svíček,
kdy se pláty vosku obalují okolo
knotu. Nabízíme také vlastní med,
kde zaručujeme vysokou kvalitu,
neporušenost všech biologicky
aktivních látek, jakými jsou enzymy,
vitamíny a minerální látky.
Rodinné včelařství Ratajovi • Malčice 14 •
382 32 Velešín • tel.: 774 714 513, 775 714 513 •
info@svicky-online.cz • www.svicky-online.cz

Originální ručně malované
textilie
Textilie zdobím originální autorskou
malbou, vytvářím tak osobité oblečení, oděvní a bytové doplňky, které
prodávám na řemeslných jarmarcích.
V sortimentu mám ručně malovaná
trička, ponča, šaty, šály, rukavice, kabely,
tašky, deštníky, polštáře, pohankové
polštářky, textilní knížky. Maluji na
zakoupené nebo vlastnoručně ušité
věci.
Jana Borovková • Bavorovská 777,
384 11 Netolice • tel.: 608 965 919 •
jana.borovkova@seznam.cz •
www.janaborovkova.cz

Dámská a pánská obuv
Firma Redno Šumava má tradici
od roku 1926. Vyrábíme dámskou
a pánskou obuv celoroční, letní i zimní
(jednoduché šněrovací polobotky,
mokasíny, sandály, obuv pro turistiku).
Obuv je vyráběna z přírodních
usňových materiálů a s podešvemi
silnými (traktorovými) či vylehčenými.
Některé druhy zimní obuvi mají
podšívku z pravého berana.
Redno Šumava s.r.o. • 341 42 Kolinec 176 •
tel.: 376 594 103, 736 622 802 •
m.onder@worldonline.cz • www.redno.cz •
Prodejna: nám. Svobody 34 • 342 01 Sušice

Sirky ze Sušice
Snažíme se navázat na tradici
sirkařství v Sušici a dostat k zákazníkům zápalky, které byly vyrobeny
původní metodou v SOLO sirkárně,
která ukončila výrobu. Zbyly miliony
nezabalených sirek, ty jsme odkoupili
a ručně je plníme do papírových
tubusů nebo krabiček a polepujeme
etiketou s motivy Vydrýska, Turnerovy
chaty a řeky Vydry.
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří •
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234,
602 210 482 • turnerovachata@seznam.cz
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Textilní výrobky s výplní
z přírodních materiálů

Zmrzlina s lesním ovocem
z Turnerovy chaty

Nejžádanějším výrobkem z mé dílny
jsou pohankové matrace. Pohankové
slupky mají mikromasážní účinky,
rychle přejímají teplo a postupně ho
uvolňují. Vyhledávají je nejen příznivci
přírodních matrací, ale také lidé trpící
bolestí zad a kloubů. Využití se meze
nekladou, lze je využít k spánku,
relaxaci, cvičení i odpočinku.

Zmrzlina je oblíbeným osvěžením.
Ani „pravá italská zmrzlina“ se dnes už
dávno nedělá z mléka, ale z rostlinných tuků, emulgátorů, stabilizátorů,
chemických zahušťovadel, barviv,
aromat, atd. Takovou jsme prodávat
nechtěli. Naše poctivá zmrzlina je
jako kdysi jen z mléka, cukru, škrobu
a dáváme do ní pravé ovoce nasbírané
na Šumavě.

Zuzana Havlovičová •
Číhaň 34, 341 42 Kolinec • tel.: 724 774 197 •
zhslaskou@seznam.cz •
www.fler.cz/zh-s-laskou
Nákup u výrobce možný po telefonické
dohodě.

Med z Českého lesa
V CHKO Český les se ukrývá naše
rodinná včelí farma s 50letou tradicí.
Milovníky medu překvapíme báječnými čistě přírodními produkty
i neočekávanými specialitkami.
Včelky zde produkují květový
i lesní medovicový med prvotřídní
kvality. Včelaření děláme s láskou,
a tak péče, kterou včelkám poskytneme, nám vrátí ve formě skvělého
medu.
Včelařství Thomayer • Chodov 24,
345 33 Trhanov • tel.: 737 874 583 •
vcelarstvi-thomayer@seznam.cz •
www.vcelarstvi-thomayer.cz
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Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří •
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482 •
turnerovachata@seznam.cz

Marmelády, povidla a extra
džemy
Moje dobrá marmeláda vyhrála
se zlatou a dvojitou zlatou medailí
světovou soutěž World´s Marmalade
Awards a drží titul Nejlepší marmeláda na světě. Vyrábím marmelády
a povidla podle původních receptur,
bez barviv a dalších umělých přísad.
Dobroty plníme do skleniček se
skleněným víčkem a gumičkou.
Naše krásná práce nás baví.
Blanka Milfaitová – manufaktura tradičních
chutí • 382 41 Pohoří na Šumavě 13 •
tel.: 604 949 187 • blanka@nase-dobroty.cz •
www.nase-dobroty.cz • Nákup u výrobce je
možný po předchozí telefonické dohodě.

Českokrumlovský
karamel od Vaška
Již spoustu let si vaříme karamel.
Protože nám moc chutná a jeho
využití v kuchyni je velmi rozmanité,
rozhodli jsme se o tuto dobrotu
podělit i s ostatním a prodávat jej. Je
vhodný ke slazení nápojů, omáček,
moučníků, ale i při dopékání masa
a podobně. Karamel připravujeme
v různých chuťových variacích.

Med ze šumavských rýžovišť
Sladký dárek dobrým přátelům. Horské
lužní lesy na starých rýžovištích zlata
v okolí Sušice jsou opravdovým pokladem pro naše včely. Důkazem toho
je určitě výborný jarní květový med
s jemnou vůní květin. Za ochutnání
stojí také výrazně žlutý med z javorů
a pampelišek. Pokud máte rádi tmavý,
pak lesní med z jedle nebo smrku bude
to pravé.

Karamelový sen s.r.o. • U Poráků 512 •
381 01 Český Krumlov • tel.: 723 550 005 •
info@karamelovysen.cz •
www.karamelovysen.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Michal Schützmeister • Kaštanová 1258 •
342 01 Sušice • tel.: 773 517 515 •
schutzmeister@iex.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Domácí džem
z lesního ovoce

Cukrářské výrobky –
jako od maminky

Často je průmyslově vyrobený džem
označený třeba jako borůvkový
vyrobený převážně z jablek, velkého
množství cukru a dochucovadel.
Naše džemy vyrábíme ze šumavských
lesních plodů, borůvek, malin, ostružin, atd. nebo jejich směsí bez použití
umělých látek a barviv. Vysokým
obsahem ovoce splňují naše výrobky
podmínky označení „extra džem“.

„Rodinným stříbrem“ je produkce
zákusků z hotelu Fialka, které jsou
zhotoveny dle tradičních receptur
cukrářského mistra p. Karla Sedleckého bez použití chemických přísad.
O výborné kvalitě a chuti těchto
cukrářských výrobků svědčí fakt, že
jeden z nich – oříškový rohlíček – získal
v roce 2011 ocenění Regionální
potravina.

Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří •
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234,
602 210 482 • turnerovachata@seznam.cz

Západočeské konzumní družstvo Sušice
• Vodní ul. čp. 144/1 • 342 01 Sušice •
tel.: 376 528 377 • vyrobna@zkdsusice.cz •
www.zkdsusice.cz
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Pouťové a ovocné
koláče
U výrobků zachováváme staré rodinné
receptury a pečeme je zásadně bez
chemických přísad a směsí. Pouťové
koláče jsou jednou z našich specialit,
dle tradice bohatě zdobené červeným
a bílým mákem, tvarohem, povidly,
mandlemi a rozinkami. Ovocné
koláčky pečeme v několika velikostech, zdobíme jahodami, borůvkami,
rybízem nebo švestkami.

Krchlebský koláč
Naše rodinná firma nabízí krchlebské
koláče od roku 1990. Snažíme se stále
dodržovat vysokou kvalitu koláčů,
jak je pekly naše babičky. Vyhlášené
koláče z vesničky Krchleby u Domažlic
jsou mazané tvarohem, malované
mákem a povidly, sypané mandlemi
a rozinkami. Originální jsou tím,
že jsou polité smetanou s rumem
a zdobené šlehačkou.

BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II. •
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230 •
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Helena Konopíková • Krchleby 68 •
345 61 Staňkov • tel.: 379 492 720 •
h.konopikova@seznam.cz •
www.krchlebskekolace.cz

Kváskový, ručně
dělaný chléb

Dorty a jiné zákusky
ze Slunečné kavárny

Recept na tento chléb je starý více
než 100 let. Je s láskou připravovaný
již 48 hodin před pečením, kdy
chystáme kvásek, nejprve z původního těsta, po 24 hodinách přidáme
kvasnice a žitnou mouku a hodinku
před pečením zaděláme ručně těsto.
Prasklinky křupavé kůrčičky na horní
části chleba připomínají chléb našich
babiček.
Adolf Hanousek • Hnačov 60, 340 34 Plánice •
tel.: 376 323 243, 777 027 403 •
dolfhanousek@seznam.cz • www.hnacov.eu
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V naší kavárně vám nabízíme opravdu
poctivé dorty a zákusky vlastní výroby.
K přípravě nepoužíváme žádné směsi
ani náhražky, vše pečeme sami dle
svých originálních receptur. Pochutnat
si můžete hlavně na lehčích ovocných
dortech, vynikajících větrnících, ale
i na hutnějších, např. na čokoládovém
dortu s lanýžovým krémem ze 70%
čokolády.
Slunečná kavárna • Srní 8 •
341 92 Kašperské Hory • tel.: 604 949 187 •
blanka@slunecnakavarna.cz •
www.slunecnakavarna.cz

Prachatické koláčky
máslové, svatební a tukové

Dorty cukrárny
Café Charlotte

Koláčky vyrábíme tradičním způsobem
s vysokým podílem ruční práce. Jsou
velmi chutné, křehké, trvanlivé
a u zákazníků oblíbené. Základními
surovinami na výrobu těsta jsou
prvotřídní mouka, cukr, vejce a tuk.
Plníme je dvěma náplněmi a zdobíme
mandlemi a rozinkami. Voní po vanilce
a citronu, které se do výrobku přidávají.

Veškerý sortiment dortů a zmrzliny
vyrábíme sami, podle svých receptur
a z prvotřídních surovin. Díky vysoké
kvalitě výroby a přístupu k zákazníkům jsme obdrželi mnoho ocenění
a certifikátů. V roce 2012 získaly
některé naše dorty hlavní ceny v soutěžích Dobrý tuzemský potravinářský
výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2012
a Dětská chuťovka 2012.

Zemědělské zásobování a výkup Prachatice,
a.s. • Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice •
tel.: 388 313 659, 725 783 347 • l.buskova@
zzvpt.cz • www.pekarstviprachatice.cz •
Prodejna: Pekařství U kostela • Velké nám. 35 •
Prachatice

Café Charlotte – Eva Nechvátalová •
340 04 Železná Ruda 77 • tel.: 602 486 490 •
c.charlotte@seznam.cz • www.cafe-charlotte.cz

Rendlovy tyčinky

Čajové pečivo

Rendlovy tyčinky se staly symbolem
pekařství Rendl. Těsto na trvanlivé
tyčinky se zadělává z hladké pšeničné
mouky, droždí, soli, vody a rostlinného
oleje. Připravují se ručně a odsazují
se na speciálně vyrobené „vlnkové“
plechy. Jsou sypané solí, kmínem,
mákem nebo sezamem. Při správném
skladování vydrží tyčinky i tři měsíce.
BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II. •
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230 •
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Naše Čajové pečivo je to nejlepší
na váš stůl. Ochutnejte minizákusky
jako laskonky, kokosky, třené linecké
světlé i tmavé, košíčky plněné krémem,
linecké koláčky, jádrové rohlíčky
a oválky. Vše je vyráběno podle
původní receptury v malém provedení
tak, aby co nejlépe zdobilo váš stůl.
Pečivo je možné zakoupit během
celého roku.
Cukrárna Eva • Náměstí 61 •
382 73 Vyšší Brod • tel.: 380 746 219 •
fellegiova@seznam.cz • www.cukrarnaeva.cz
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Pšeničné mouky,
ječné kroupy
Mlýn Mrskoš navazuje na silnou
tradici mlynářského řemesla v Horažďovicích. Vyrábíme a prodáváme
pšeničné mouky, žitné mouky, ječné
kroupy, ovesné vločky, BIO produkty
a mlýnská krmiva. V povědomí
spotřebitelů jsme spojováni s tradiční
kvalitou mlýnských produktů
a následnou spokojeností všech
zákazníků nejen v České republice.

Mléčné výrobky
minimlékárny JOMA
Již od roku 2001 vyrábíme z vlastního
mléka velmi kvalitní a chutné výrobky
bez konzervačních přísad. Nabízíme
čerstvé smetanové sýry ochucené
bylinkami, měkký tvaroh, Šumaváček
(lahodný smetanový krém), Dolnolhotský sýr (polotvrdý zrající), bílý
jogurt, kyselé a čerstvé mléko. Naše
mléčné výrobky lákají mlsné jazýčky
ze širokého okolí.

Mlýn a krupárna Mrskoš • U Jatek 127 •
341 01 Horažďovice • tel.: 376 512 617,
777 558 033 • info@mlynmrskos.cz •
www.mlynmrskos.cz

Minimlékárna JOMA – Jaroslava Martínková
• Dolní Lhota 5 • 340 21 Janovice nad Úhlavou •
tel.: 376 312 807, 604 413 696 •
Joma@mymail.cz

Louženské
farmářské kuře

Louženský
kohoutek

Kuřata pocházející z malé farmy
v Loužné byla za přirozených podmínek jak vychována, tak i následně
ručně zpracována. Díky tradičním
podmínkám našeho chovu,
kvalitní péči a vybrané kombinaci
jednodruhového krmení (obilniny,
luštěniny, kukuřice), se k vám dostává
vyzrálé kuře s nezaměnitelnou chutí
a vysokým obsahem živin.

Kohoutky vykrmujeme prodlouženou dobu (až 130 dní). Krmíme je
směsí mačkaných jednodruhových
obilovin a luštěnin a celé pšenice.
Kohoutky zpracováváme na vlastní
miniporážce. Jsou specifičtí vysoce
vyzrálým masem a jeho křehkostí
a šťavnatostí. Dosahují hmotnosti
3 až 5 kilo, někdy i více, dle požadavků
koncového zákazníka.

Farma Loužná s.r.o. • Loužná 51 •
341 01 Horažďovice • tel.: 606 766 952,
606 766 953 • farmalouzna@seznam.cz •
www.farmalouzna.cz

Farma Loužná s.r.o. • Loužná 51 •
341 01 Horažďovice • tel.: 606 766 952,
606 766 953 • farmalouzna@seznam.cz •
www.farmalouzna.cz
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Biosýry z rodinné
sýrárny Melcher

Mléčné výrobky
a maso

Sýry vyrábíme z čerstvého bio mléka
od našich kraviček, které krmíme
pouze senem a pastvou z horských
lučin. V sortimentu máme i sýry
vhodné na grilování, které se neroztékají. Sýry se vyznačují smetanovou
chutí, jsou vyráběny ručně, podle
vlastní receptury, přímo na farmě
v malé sýrárně, kde je lze i zakoupit.

Vyrábíme kozí, kravské a ovčí
produkty, jako jsou čerstvé mléko
a sýry, žervé, tvaroh, jogurt, máslo
nebo sýrové speciality. Dodáváme
též vakuově balené hovězí, skopové-jehněčí a kozí-kozlečí maso. Veškeré
produkty jsou v certifikované kvalitě
BIO. Mlékárna i porážkové místo na
biofarmě Slunečná jsou vybudovány
podle nejnovějších norem.

Kateřina a Miroslav Melcherovi – Rodinná
sýrárna Melcher • Červené Dvorce 11,
342 01 Sušice • tel.: 728 817 271 •
syrarnamelcher@seznam.cz

Pavel Štěpánek – Biofarma Slunečná •
Slunečná 3 • Želnava • 384 51 Volary •
tel.: 604 331 278 • info@biofarma-slunecna.cz •
www.biofarma-slunecna.cz

Louženské
drůbeží uzeniny

Hasičská klobása,
sekaná, sádlo škvařené

Drůbeží uzeniny a výrobky z naší
farmy jsou charakteristické svou
chutí a kvalitou použitých surovin.
Vyrábíme je tradičním způsobem
s vysokým podílem ruční práce,
s maximálním obsahem vlastního
kuřecího masa, s minimálním
obsahem konzervačních látek,
s použitím čerstvé zeleniny a kvalitního jednodruhového koření.

Naše produkty jsou vyráběny podle
tradičních receptur již od roku 1921,
kdy bylo řeznictví založeno. Pro výrobu
používáme maso výhradně z českých
chovů. Naše výrobky jsou specifické
svou jedinečnou chutí a kvalitou
surovin používaných při výrobě. Proto
neváhejte navštívit naši prodejnu
a určitě si vyberete podle přání a chuti.

Farma Loužná s.r.o. • Loužná 51 •
341 01 Horažďovice • tel.: 606 766 952,
606 766 953 • farmalouzna@seznam.cz •
www.farmalouzna.cz

Řeznictví Smetana • Pavel Smetana •
• Americké armády 84, 342 01 Sušice •
tel.: 376 523 393, 606 241 533
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Uzenářské výrobky
ze Šumavy

Hovězí maso a masné
výrobky z Jatek Volary

Uzeniny vyrábíme tradičními
postupy s velkým podílem ruční
práce. Kromě vody, soli a koření,
neobsahují žádné náhrady masa
ani komponenty z obilovin. Udíme
v klasických udírnách, kouř vytváří
kvalitní bukové dřevo. Vše prodáváme
na trzích, ve farmářských obchodech
a po domluvě i na naší farmě, je
možný i rozvoz.

Na šumavských pastvinách chováme
skot, který je zárukou produkce vysoce
kvalitního hovězího masa. Navázali
jsme tak na více než stoletou tradici
na Volarsku. Část produkce hovězího
masa je uznaná a certifikovaná jako
BIO maso. Volarský salám speciál,
Volarské jemné párky a Volarská
sekaná, jsou vyráběny tradičním
způsobem.

Jiří Zelený • Drouhavec 3, Kolinec •
tel: 607 610 176 • info@farmazeleny.cz •
www.farmazeleny.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

ZEFA Volary s.r.o. • Pivovarská 197 • 383 01
Prachatice • tel.: 727 981 244, 602 184 501 •
z.kunes@zzvpt.cz • l.buskova@zzvpt.cz •
www.zefavolary.cz • Prodejna: „Dary
šumavské přírody“ • Stögrova Huť 522 • Volary

Železnorudské
uzenářské výrobky –
řemeslná výroba

Čerstvě řezané
bylinky z Chluman

Jsme rodinná firma s dlouholetou
tradicí. Nabízíme široký sortiment
uzenářských výrobků z řemeslné
výroby, včetně bavorských specialit.
Vše bez použití velkovýrobních technologií a náhražek čerstvého masa.
K výrobě je používáno maso z jateční
porážky s certifikátem BIO CZ 601.
Tradiční řemeslná výroba je návratem
ke kvalitě.
Řeznictví – uzenářství Šnebergr •
A. Kašpara 9 • 340 04 Železná Ruda •
tel.: 376 397 432 • info@reznictvisnebergr.cz •
www.reznictvisnebergr.cz
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V KY.BY zahradě pěstujeme na záhonech více než dvacet druhů bylinek.
Bylinky stříháme a vytváříme z nich
svazečky, jednodruhové se skládají
pouze z jednoho druhu bylinek,
vícedruhové svazečky (nazývané ve
francouzské kuchyni bouquet garni)
obsahují alespoň tři druhy bylinek
a někdy se k nim dále přidávají
i aromatické druhy zeleniny.
KY.BY zahrada Chlumany • Provozuje Obec
Chlumany • Chlumany 60 • 384 22 Vlachovo
Březí • tel.: 388 329 343, 602 328 400 •
obec@chlumany.cz • www.kyby.cz

Hovězí maso

Šumavská zvěřina

Maso z vlastního chovu masných
plemen HEREFORD a MASNÝ SIMENTAL chovaných na Šumavě je křehké
a šťavnaté. Maso pochází z mladých
zvířat, ve věku 6–24 měsíců, což
garantuje maso vysoké kvality. Maso
je zpracováváno ve vlastní bourárně,
kde před zpracováním 10 dní zraje
v chladicím boxu. Uzrálé maso je
následně bouráno a vakuově baleno.

Prodejem zvěřiny se zabýváme již
od roku 1996 a jako rodinná firma
od samého počátku dbáme na
vysokou kvalitu, solidní jednání
a osobní přístup. Nabízíme zvěřinu
od zvěře spárkaté, pernaté až po
zajícovité. Při zpracování zvěřiny
klademe důraz na perfektní ruční
opracování. Zvěřina od nás je
bezpečnou a zdravou potravinou.

Jiří Zelený • Drouhavec 3 • 341 42 Kolinec
• tel.: 607 610 176, 602 264 019 •
info@farmazeleny.cz • www.farmazeleny.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Ing. Josef Kopačka • Petrovice u Sušice 47,
342 01 Sušice • tel.: 376 588 151, 603 214 499 •
josef.kopacka@quick.cz •
www.sumavska-zverina.cz

Houby ze Šumavy

ŠUMAVSKÝ PRAMEN

Lesní houby nalezené prozkoušenými
houbařkami v hlubokých šumavských
hvozdech se tradičním způsobem suší
a ručně balí u nás na Turnerově chatě.
Výsledkem je nejen suvenýr ze Šumavy,
ale i přísada do jídel nebo základ
na houbovou polévku podle receptu,
který je součástí balení. Také jsou
nejdůležitější složkou zdejší proslulé
houbové polévky.

Vysoce kvalitní pramenitá voda
s optimálním poměrem minerálních
látek, dokonalou mikrobiologickou
čistotou a obsahem dusičnanů, dusitanů a fluoridů, které jsou hluboko
pod maximálními limity. Vyvěrá 70 m
pod zemí ze samého srdce CHKO
Šumava. Vodu dodáváme v barelech
o obsahu 18,9 l a 11 l a do lahví PET
0,5 l a 1,5 l.

Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří •
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482 •
turnerovachata@seznam.cz •

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. • Novohradská 21,
370 01 České Budějovice • tel.: 602 436 140 •
info@sumavskypramen.cz •
www.sumavskypramen.cz
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Pivo Jakub

Železnorudské pivo

Ve městě Vyšší Brod se v dávných
dobách zrodil klenot, pečlivě střežen
a opatrován mnichem Jakubem.
V našem vyšebrodském pivovaru se
nám podařilo obnovit lesk a zašlou
slávu tohoto živého piva. I vy tak dnes
můžete ochutnat staletími prověřovanou a pečlivě zdokonalovanou chuť
nefiltrovaného a nepasterizovaného
piva Jakub.

V Železné Rudě se pivo vařilo již od
roku 1787. Pivovar Belveder navázal
na tuto tradici a v roce 2007 obnovil
výrobu. Vaříme Pivo 11° Belveder –
světlé, 12° Belgrad – polotmavé, 13°
Gradl – tmavé, 12° Švejk – světlé a 13°
Pašerák – medové světlé. Všechna
piva můžete ochutnat přímo ve varně
a seznámit se s vlastní výrobou.

Vyšebrodský minipivovar/pivovarská
pivnice Pajzl u Jakuba • Náměstí 30 •
382 73 Vyšší Brod • tel.: 777 244 791 •
jaroslava.fojtlova@seznam.cz •
www.vysebrodskypivovar.cz

Vimperské pivo
Pivo se ve Vimperku vařilo od
středověku do roku 1967. Pod názvem
Šumavský pivovar byl v roce 2010
otevřen na dolním konci náměstí
minipivovar s restaurací. Na místě
vařená piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná. Jsou možné prohlídky
pivovaru. Nekuřácká restaurace
pivovaru nabízí mimo jiné šumavské
speciality a jídla upravovaná na pivu.
Šumavský pivovar • Steinbrenerova 48/1 •
385 01 Vimperk I • tel.: 388 310 511 •
rezervace@sumavskypivovar.cz •
www.sumavskypivovar.cz
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František Strnad • Belvederská 189 •
340 04 Železná Ruda • tel.: 376 397 016,
607 111 993 • info@hotelbelveder.cz •
www.hotelbelveder.cz

Piva z Pivovaru
U Švelchů
V roce 2014 jsme v Sušici po 65ti letech
obnovili pivovarskou tradici, která
započala již za dob Přemysla Otakara
II. Naše piva jsou vařená tradičním
způsobem na dva rmuty. Vyznačují se
plnou barvou, chutí a vůní. Všechna
piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Po předchozí domluvě je možné
si objednat prohlídku pivovaru.
Pivovar U Švelchů • Nuželická 25,
342 01 Sušice • tel.: 725 840 119 •
info@pivovarsusice.cz •
www.pivovarusvelchu.cz

Regionální značení
výrobků a služeb
v cestovním ruchu
Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt®
je od roku 2006 udělována řemeslným výrobkům, potravinářským,
zemědělským a přírodním produktům, od roku 2008 také ubytovacím
a stravovacím službám a od roku 2013 i zážitkům.
V tomto katalogu najdete výrobky, ubytovací a stravovací zařízení
a zážitky, které splňují certifikační kritéria.
Takto označené výrobky je možné zakoupit přímo
u výrobce na uvedené adrese.

U výrobků šumavská značka garantuje:
••
••
••
••

produkt je vyroben na Šumavě místním výrobcem
produkt je kvalitně zpracovaný
produkt je šetrný k životnímu prostředí
produkt je výjimečný ve vztahu k Šumavě (např. podílem místních
surovin a ruční práce, tradičními postupy atd.).

Certifikované ubytovací a stravovací služby garantují:
••
••
••
••

kvalitu – zejména z pohledu hostů
šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí
poskytování aktuálních informací o regionu
stravovací zařízení nabízí alespoň 3 regionální starošumavské
pokrmy
•• budova zařízení nenarušuje krajinný ráz
•• a dále splňuje některá z dalších kritérií: např. pořádání vlastních
doprovodných aktivit, vychází z místních tradic, nabízí certifikované
šumavské výrobky, má přátelské prostředí pro rodiny s dětmi či
bezbariérové prostředí…

Certifikovaný šumavský zážitek garantuje:
••
••
••
••
••

výjimečnost zážitku
kvalitu nabízené služby
zaručení bezpečnosti zážitku
poskytnutí ucelených informací o nabízeném zážitku
šetrnost k životnímu prostředí
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Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků
spojených s tradicí a umem místních lidí, kvalitních a šetrných
k životnímu prostředí. Regionální značky vám pomohou takové
výrobky objevit a užít si atmosféru našich regionů netradičním
způsobem.
Již 26 regionů se zapojilo do Asociace regionálních značek, z. s.,
která značení rozvíjí a koordinuje na národní úrovni. Regiony
sdružené v ARZ pokrývají více než polovinu plochy
České republiky. Od roku 2005, kdy byly
zavedeny první regionální značky v ČR,
tak narůstá nejen počet zapojených
regionů, ale i udělených certifikátů.
Na adrese www.
regionalni-znacky.cz
jsou přehledně k dispozici nejen aktuality
z jednotlivých regionů
a kalendář připravovaných akcí, ale
především katalog
všech držitelů
certifikátů ze všech
regionů, prodejní
místa, kde si můžete
výrobky zakoupit a také
podrobné informace
o fungování značení a podmínkách získání regionální
značky pro případné zájemce.

Symbolem Asociace regionálních značek je
logo složené ze stylizovaných motivů
připomínajících typické produkty,
které obvykle získávají certifikáty jednotlivých značek. V případě potřeby
zastupuje všechny značky v systému.
Nikoli náhodou připomíná tento symbol
pečeť či razítko, jež
stvrzuje hodnověrnost celého
systému značení.

Pro jednotlivé
regionální značky
zapojené do Asociace je charakteristický jednotný vizuální styl a respektování stejných pravidla
udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Regionální značky jsou tu
pro Vás, aby Vám pomohly objevit to pravé z našich regionů!

Regionální značku ŠUMAVA originální produkt® spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Značku uděluje nezávislá
Certifikační komise, složená ze šumavských výrobců či podnikatelů,
zástupců krajských úřadů, RRA Šumava, Asociace regionálních
značek, Ministerstva životního prostředí ČR, Správy NP a CHKO
Šumava, Hospodářských komor a dalších místních organizací. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních
kritérií u výrobků a služeb označených logem ŠUMAVA originální
produkt®.

Proč kupovat místní výrobky a využívat značených
služeb
Místní výrobky jsou výjimečné svojí vazbou na region z pohledu
tradice, použitím místních surovin, ručním zpracováním, motivem
nebo originalitou. Jejich zakoupením získáte originální a autentický
suvenýr nebo dárek ze Šumavy.
Certifikovaná služba v cestovním ruchu vám zaručí, že budete
spokojeni nejen s její kvalitou, ale zároveň vám zde nabídnou vždy
„něco navíc“. Regionální značka pomáhá odlišit pravé od falešného.
Zabraňuje zneužívání názvů a symbolů spojených s regionem, a tedy
zneužívání jeho kulturního a přírodního bohatství. Zároveň podpoříte
konkrétního výrobce či podnikatele, ekonomiku regionu i ochranu
životního prostředí.

Logo ochranné známky
Stylizované „S” v logu ochranné známky symbolizuje
vodní víry horských řek a plavebních kanálů, které
byly odedávna významným pomocníkem při lidské
práci. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční
práci, osobní přístup a jistou historickou patinu – známku dlouhodobého
používání a kvality.

Region Šumava
Značení místních výrobků se provádí na území regionu Šumava.
Jádrem regionu je Národní park a CHKO Šumava s unikátní horskou
přírodou, která je součástí evropské sítě chráněných území Natura
2000 a Biosférickou rezervací UNESCO.

Aktuálně o regionální značce ŠUMAVA originální produkt®
také na sociálních sítích: facebook.com/isumava a facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt.

Regionální koordinátor:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy 422,
www.rras.cz, Kateřina Vlášková, tel.: 380 120 263, vlaskova@rras.cz
Národní koordinátor:
Asociace regionálních značek, z.s., Kateřina Čadilová,
tel.: (+420) 724 863 604, cadilova@arz.cz
Vydala: © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. ve spolupráci
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