
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Šárka Bredlerová – Mýdlárna v Ráji 

Adresa: Malá Skála 192 

Tel.: 777320489 

E-mail: info@mydlarnavraji.cz 

 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

(Popř. přiložte fotografie) 

Přírodní mýdla a šampony z rostlinných olejů, éterických olejů, bylin a medu, vyráběná metodou za 

studena. Bylinné kosmetické výrobky, jako masážní oleje, kostky, svíčky, šumivé a olejové bylinné 

koupele. Vonné svíčky a vosky ze včelího vosku, voskové pastelky. Med. 

1. Místní výroba 

Napište kde probíhá výroba vašich produktů. (U zemědělských výrobců i katastry obcí, kde se 

nachází obhospodařované pozemky). 

Mýdlárna, svíčkárna a medárna Malá Skála 191 

 

 

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

nakupovaných polotovarů).  

Rostlinné oleje- Fabio Jičín, éterické oleje Nobilis Tilia, Vlčí Hora, byliny- sběr na Maloskalsku, 

med a včelí vosk- vlastní včely, voda- maloskalský vodovod. NaOH- e-shop Ekokoza, bavlněné 

knoty- česká produkce. 

 



 

  

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

Sloučením rostlinných olejů a roztoku NaOH ve vodě vznikne díky procesu zmýdelnění mýdlo. 

Zmýdelněním se rozumí reakce mastných kyselin, v mém případě rostlinných olejů, s NaOH, při 

které se díky přetučnění zcela zneutralizuje NaOH a vznikne jádrové mýdlo s vysokým obsahem 

glycerínu, po proběhnutí této rekce obohacuji vzniklé mýdlo bylinnými výluhy, éterickými oleji, 

medem. Vyrobené mýdlo zraje cca 4 týdny. 

Masážní a koupelové přípravky vyrábím obohacením olejů o výživné složky- byliny, éterické oleje. 

Svíčky, vosky a pastelky vyrábím z vlastního včelího vosku máčením a litím do forem. 

Med je sbírán manželovými včelkami. 

 

Popište používané technologie. 

Zcela ruční metody. 

 

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

využívány). 

Odpady nevznikají, jen obaly použitých vstupních surovin, které třídím k recyklaci. 

 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Výrobek je beze zbytku využitelný, papírový obal recyklovatelný. 

 

4. Tradice a značka 

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

Současná značka od roku 2011 počátek spolupráce s paní Ludmilou Vondrovou- Bylinky z Ráje , 

Sněhov,  osobně podnikám v oboru od roku 2005. 



 

  

 

 (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. 

Technologie výroby mýdla  je využívána od nepaměti, údajně již 2800 let před naším letopočtem. 

 

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… 

Bez ohodnocení a certifikátů 

 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Vlastní prodej „ze dvora“, farmářské a řemeslné trhy v okolí, Maloskalský jarmark. Infoshop 

Vejměnek Malá Skála, Muzeum Českého Ráje, obchod s regionálními produkty Český Ráj, 

Rybářský krámek u Mlsné štiky, e-shopy www.mydlarnavraji.cz a www.bylinkyzraje.cz. 

 

 

 

 

 

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;  

http://www.mydlarnavraji.cz/


 

  

 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:  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/

