
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Jiří  Jiránek 

Adresa: Troskovice 66, 512 63 Rovensko pod Troskami 

Tel.: 776147765 

E-mail: jirka.jiranekost.cz 

 

Popis produkce 

Produkt – včelí med.Včelí med je přírodní potravina živočišného původu,která vzniká přetvořením 

rostlinných šťáv/nektaru/ a mízy stromů včelami.Včely tyto látky nasbírané na 

loukác,zahradách,polích a lese zahušťují,obohacují o své specifické enzymy a nechávají uzrát 

v plástech. 

 

1. Místní výroba 

Napište kde probíhá výroba vašich produktů. (U zemědělských výrobců i katastry obcí, kde se 
nachází obhospodařované pozemky).     Včelnice je umístěna v Troskovicích na mém pozemku 
15/3.Včely zalétají do okruhu 5km odkud přináší nektar v srdci Českého ráje.Včelí med získávám 

vytáčením z plástů odstředivou silou v medometu a to přímo u včelnice v Troskovicích. 

 

 

 

Napište seznam použitých surovin a jejich místo původu (popř. popište místo původu a suroviny 
nakupovaných polotovarů).  

 



 

  

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. Včelí med získávám vytáčením odstředivou silou v zařízení zvané 

medomet.Do medometu se vkládají plásty s medem,které jsou umístěny v koši.Otáčením tohoto 

koše odstředivou silou med stéká po stěnách medometu a vytéká do připravené konve.Po naplnění 

konve je med rozléván do skleněných sklenic,označených druhem medu a je uzavřen šroubovacími 

víčky. 

 

Popište používané technologie. 

Med bych rozdělil na Med květový – pochází z nektaru všech kvetoucích rostlin 

                                   Med  medovicový- pochází z medovice ,kterou produkují producenti, když 

okusují a narušují listy stromů i jehličí.Včely sbírají tyto sladké šťávy stromové mízy a přetvářejí jí 

na med. 

                                    Med lesní – je směs obou těchto druhů /obsahuje jak medovici, tak květový 

med, k němuž včely nasbíraly jak mízu lesních stromů,tak i nektar na květech lesního podrostu. 

 

Napište,  jaké odpady vznikají během výrobního procesu a jak je s nimi nakládáno (popř. zda jsou 

využívány). 

Včelí vosk, kerý je přetaven a zpět vrácen do úlu formou mezistěn. 

 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Ano – sklo a plech. víčka 

 

4. Tradice a značka 

Od kdy je používána současná značka? (Od kdy existuje vaše firma?) 

V naší rodině je tradice včelaření po tři generace formou koníčku. 

 

 (Můžete doložit historické prameny a dokumenty, dobové fotografie.) 



 

  

Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání dané 

technologie v regionu Český ráj. 

Od doby osídlení této oblasti 

5.  Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region 

Jste držiteli některého z certifikátů kvality, šetrnosti k životnímu prostředí nebo ocenění? Např. 

Nositel tradice, výrobek z chráněné dílny, BIO produkt, ISO 14001:2005, KlasA… 

Nejsem držitelem žádného z vyjmenovaných ocenění a certifikátů. 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

V Troskovicích 66.Tam je možné spatřit včelnici Případně v prodejním stánku na farmářských 

trzích. 

 

 

 

 

7. Jakým způsobem budete propagovat značku Regionální produkt Český ráj.  

(Zakroužkujte způsoby propagace značky, které předpokládáte, že budete používat.) 

 Použití značky Regionální produkt Český ráj na vlastních etiketách, visačkách, obalech,  

 označení vaší provozovny a  prodejního stánku na akcích logem Regionální produkt Český 

ráj;  

 použití loga Regionální produkt Český ráj spolu s odkazem www.regionalniprodukt.cz  na 

vlastní internetové prezentaci,  

 použití loga na vlastních propagačních tiskovinách a reklamních plochách, předmětech, 

 použití loga při inzerci v tiskovinách a při dalších propagačních a prezentačních akcích, 

 další způsoby:  

Regionální produkt Český ráj chci použít na obalech sklenic s medem, na vlastních etiketách Jiránkův 

trosecký med. 

http://www.regionalniprodukt.cz/


 

  

Dále pak logo Čr na označení prodejního místa, prodejního stánku.Logo též propagovat na hradu Trosky. 

 

 

 

 

 

 


