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TURISTICKÝ REGION ČESKÝ RÁJ je území geograficky vymezené spojnicí 
měst Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, Železný 
Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Na jeho plo-
še leží nejstarší česká Chráněná krajinná oblast, založená roku 1955. 
 ČESKÝ RÁJ je jedinečný vysokou koncentrací přírodních krás a četných his-
torických památek. Odlišný vzhled má severní část regionu, tvořící geologicky 
pestrý přechod k horským masivům Krkonoš a Jizerských hor. Na jihu pak česká 
křídová pánev klesá směrem k Polabí. Pro geomorfologickou pestrost byl v roce 
2005 ČESKÝ RÁJ přijat mezi geoparky UNESCO.
 Je také krajinou, kde lze ještě nalézt místa, na nichž jako by se zastavil čas. 
Malebné roubené chaloupky, pasoucí se stáda krav, ovcí či koní, vůně sena. I to 
je Český ráj! 
 Návštěvníci, kteří upřednostňují návrat k přírodě a tradicím, mohou využít 
k ubytování rodinné farmy i venkovské chalupy a mají také možnost poznat řadu 
tradičních řemesel, jako je šperkařství, kamenářství, sklářská a bižuterní výroba 
a řadu dalších. V regionu lze ochutnat zdejší potravinářskou produkci. Kromě 
husté sítě značených cest pro pěší turistiku a cykloturistiku čekají návštěvníky 
zážitky z jezdectví. Jízdárny a farmy nabízejí jednotlivcům i organizovaným sku-
pinám možnost poznat tento krásný kraj z koňského hřbetu či kočáru.

krajina s tradicí…

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ je or-
ganizací pro rozvoj cestovního 
ruchu v turistickém regionu Čes-
ký ráj. Je neziskovým sdružením 
právnických osob – měst a obcí 
i podnikatelských subjektů z re-
gionu. K prezentaci a propagaci 
turisticky významného území ko-
ordinuje marketingové aktivity, 
tvorbu turistických programů, 
produktů a projektů. Jedním 
z nich je také Regionální pro-
dukt Český ráj.
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 Hledáte výjimečně dobré lahůdky a osvěžující nápoje pro váš sváteční stůl? 
Chcete si svůj dům či byt vybavit zajímavými doplňky? Toužíte po originálním 
šperku nebo doplňku vašeho šatníku? Tak právě pro vás máme tip na zdravé 
potraviny a originální výrobky, pro které nemusíte jezdit daleko. Tyto poctivé 
výrobky z Českého ráje poznáte díky značce Regionální produkt Čes-
ký ráj. Značku vytvořilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s dalšími partnery 
v regionu s cílem podpořit a propagovat místní výrobky. Tato registrovaná 
ochranná známka je místním výrobcům propůjčována od roku 2007 při splně-
ní kritérií, která zohledňují především původ výrobku v regionu, originalitu, 
ekologickou šetrnost a podíl ruční práce. Značka umožňuje spotřebitelům po-
znat kvalitní zboží, jehož nákupem podpoří místní výrobce, a tím i svůj region. 
Turistům a návštěvníkům Českého ráje pak nabízí suvenýry a dárky v podobě 
tradičních výrobků. Hlavním smyslem regionálního značení je podpora lokální 
ekonomiky s důrazem na tradice, kvalitu a ekologickou šetrnost. Neméně vý-
znamné je také silnější propojení místní produkce s oblastí cestovního ruchu 
a gastronomie.
 Internetové stránky www.regionalniprodukt.cz obsahují podrobné 
informace o značce „Regionální produkt Český ráj“ a jejích nositelích. Jsou zde 
tipy kde nakoupit regionální produkty, dále novinky a pozvánky od regionál-

ních výrobců. Nechybí ani užitečné informace o certifikaci 
pro uchazeče o značku Regionální produkt Český ráj.



KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE

Přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj k 21. 3. 2014.

ŘEMESLNÉ VÝROBKY

Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská – skleněné šperky, dekorativní výtvarná díla  ......................  6
Martina Baňasová – háčkované klobouky a čepice  .........................................................................  11
Leona Čapková – Perlea – vinuté skleněné perle a miniatury, přívěsky  ...........................................  9
Iveta Dandová – užitné a dekorativní výrobky z orobince  ...............................................................  11
Mgr. Doubravka Fišerová – kameninové hrnčířské zboží  ................................................................  14
Klára Fišerová – kabelky a módní doplňky  .........................................................................................  9
Granát, d. u. v., Turnov – šperky s českým granátem  .........................................................................  8
Martina Hoffmanová – Roztomilosti – látkové hračky a dekorativní výrobky  ...............................  11
Lubomír Janků – šperky s českými granáty, vltavíny a olivíny  ..........................................................  7
Pavel Ježek – řezané a broušené kameny s minerály  .......................................................................  11
Bc. Kateřina Jínová – šitá skleněná bižuterie  ...................................................................................  11
Lampglas, s. r. o. – vinuté perle, originální bižuterie a skleněné figurky  .........................................  11
Robert Lopour – stavba roubených a poloroubených domů v regionálním stylu Českého ráje  .....  11
Mýdlárna v Ráji – Šárka Bredlerová – přírodní bylinná mýdla a šampony  ......................................  10
Romana Olivová – ruční výroba ozdobných přívěsků a náušnic s bižuterními komponenty  ............  5
Orikredo –  Lucie Jagošová – drátované dekorativní předměty  ........................................................  9
Helena Paterová – autorský skleněný šperk  .......................................................................................  7
Lucie Pejchová – Glyptic – ryté sklo  ...................................................................................................  6
Ladislava Růžičková – autorská i zakázková výroba litého cínu  .......................................................  8
o. s. Sportem proti bariérám – Český Ráj – originální výrobky z keramiky z chráněné dílny  .........  11
Tomášova huť – Tomáš Oliva – autorské hutní sklo, plastiky, těžítka  ...............................................  5
Tomovy parky s. r. o. – dětská hřiště, atypické herní prvky a další mobiliář  ...................................  11
U Vincenta – ručně šité kabelky, peněženky a další módní doplňky  ..............................................  11
Iveta Valentová – skleněná bižuterie, vinuté perle a figurky  .............................................................  7
Ludmila Vondrová – produkty z bylin  ...............................................................................................  10

REGIONÁLNÍ POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Beranovi – včelí med (květový, lesní i pastový), včelí vosk, mateří kašička, propolis  ....................  22
Cukrárna Český ráj – Lestkov – cukrovinky, pečivo  .........................................................................  18
Cukrárna U Janatů – dorty a zákusky  ...............................................................................................  22
Fabio Produkt, s. r. o. – slunečnicové a řepkové oleje  ......................................................................  15
Farma Klokočí – rodina Hudských – ekologické ovoce a zelenina, med  .........................................  22
Jiří Jiránek – včelí med .......................................................................................................................  18
Moštovna Lažany, výroba nápojů, s. r. o. – mošty bez konzervačních látek  
a jiných chemických přísad  ................................................................................................................  21
Helena Paterová – lahodné čaje z Českého ráje  ...............................................................................  22
Pekárna a cukrárna Mikula – cukrovinky, sladké i slané pečivo  
vyráběné dle tradičních receptur  ......................................................................................................  17
Pivovar Nová Paka a. s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur  ....................................................  21
Pivovar Rohozec, a. s. – pivo a limonády z Českého ráje  .................................................................  18
Pivovar Svijany a. s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur bez chemických přísad  ....................  20
Podkrkonošská uzenina, s. r. o.–maso a uzenářské výrobky  ............................................................  16
Sedmihorka – pramenitá voda z Českého ráje  .................................................................................  19
Sempra Turnov s. r. o. – jahody a sazenice jahodníku z udržovacího šlechtění  ...............................  15
Statek u Macháčků – Petr Macháček – rostlinná i živočišná produkce v biokvalitě .......................  22
Tompeli – Tomáš Pelikán – mléčné výrobky –sýry, tvaroh, kefír, smetana, syrové mléko  .............  16
Jan Verich – bioovoce a zelenina, výroba biomoštů  ........................................................................  15
Zemědělská usedlost Arnoštice – produkce chlazeného hovězího masa, med  ..............................  14
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AUTORSKÉ HUTNÍ SKLO, PLASTIKY, TĚŽÍTKA, ŠPERKY
TOMÁŠOVA HUŤ – TOMÁŠ OLIVA, ROMANA OLIVOVÁ [1]

Horecká 854, 468 22 Železný Brod

 603 522 079 (T. Oliva), 603 522 076 (R. Olivová) 
tomoliva.tomasovahut@seznam.cz     

Soukromá dílna vznikla v roce 1991 v Železném Brodě. Ateliérově pojatý výrobní pro-
gram dovoluje řemeslně propracovat náročné sklářské techniky v kolekci historických 
tvarů i v tvorbě moderních nápojových souprav, které osloví i náročné zákazníky. Au-
tor věří, že lze umocnit kouzlo okamžiku harmonickým sladěním designu nápojového 
skla s jedinečností chuti vína. Umožní se tak vysoce kultivovaná a elegantní forma 
podávání kvalitních nápojů. Křehkost skla a kvalita provedení ruční výroby dostávají 
prostor vytvořit z jednotlivostí dokonalý celek. Romana Olivová se zabývá ruční výro-
bou skleněných ozdobných přívěsků a náušnic se zaměřením na detail. Pestrost tvarů 
i zdobných technik potěší zákaznice, kterým vyhovuje originalita.
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Lucie Pejchová se věnuje tradičnímu řemeslnému 
zpracování v oboru rytého skla. Rytiny zhotovuje 
na broušené vázy, pohárky, sklenky a těžítka. Vyrá-
bí kopie historického skla a ryté vitráže na zavěšení 
do okna. Nabízí zpracování motivu i provedení rytec-
ké práce na zakázku.

Štefánikova 869, 468 22 Železný Brod

 604 853 184, glyptic@email.cz
www.glyptic.cz  

GLYPTIC – RYTÉ SKLO
LUCIE PEJCHOVÁ [2]

Sklo přetavené do figurek zvířat 
a mnoha dalších dekorativních po-
dob dodává Karel Sobotka do spe-
cializovaných prodejen v celé České 
republice. Svůj um také předvádí 
na řadě řemeslných akcí.

Těpeře 64, 468 22 Železný Brod

 606 127 236, sobotka.figurky@seznam.cz
www.sklenene-foukane-figurky.cz     

SKLENĚNÉ FOUKANÉ FIGURKY
KAREL SOBOTKA [3]

Výtvarnice Kamila Parsi Žďárská vytváří jedinečné objekty 
s květinovými či figurálními motivy. V jejím ateliéru v Rohlinách 
naleznete také bohatou kolekci skleněných 
šperků, květin a nepřeberné množství drob-
ných závěsných dekorací i jiných zajímavostí. 
Její díla můžete nakoupit také v e-shopu.

Rohliny 39, 511 01 Turnov

 481 313 197, 777 937 484, kamilaparsi@gmail.com
www.parsi-glass.cz     

SKLENĚNÉ ŠPERKY, DEKORATIVNÍ VÝTVARNÁ DÍLA
ATELIER KAMILA – KAMILA PARSI ŽĎÁRSKÁ [4]
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Iveta Valentová se zabývá výrobou skleněných fi-
gurek, vinutých perlí a šperků. Její originální výrob-
ky můžete zakoupit v obchodě s regionálními pro-
dukty v Semilech, kde je možné zhlédnout i ukázky 
bižuterní výroby, drátování a dalších tradičních ře-
mesel. Obchod najdete v Semilech v ulici Husova 2. 

Nedvězí 49, 512 01 Slaná

 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

   

SKLENĚNÁ BIŽUTERIE, VINUTÉ PERLE A FIGURKY
IVETA VALENTOVÁ [5]

Záhoří – Pipice 34, 513 01 Záhoří

 603 707 251, paterova.helena@seznam.cz
www.tyche-glass.cz  

AUTORSKÝ SKLENĚNÝ ŠPERK
HELENA PATEROVÁ [6]

Pan Lubomír Janků vyrábí šperky z českých granátů, vltavínů 
a olivínů. Navázal tímto na výrobu tradičního granátového 
šperku, kterou obohatil o dva další české drahokamy. Jeho 
šperky můžete zakoupit prostřednictvím internetových strá-
nek nebo přímo v jeho firmě v Mírové pod Kozákovem, kde je 
také možné zhlédnout ukázky broušení drahých kamenů.

Mírová pod Kozákovem – Chutnovka 60, 511 01 Turnov

 481 324 348, 721 424 472, ceskygranatvltavin@email.cz
www.ceskygranatvltavin.cz     

ŠPERKY S ČESKÝMI GRANÁTY, VLTAVÍNY A OLIVÍNY
LUBOMÍR JANKŮ [7]
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Družstvo umělecké výroby Granát je největším 
výrobcem originálních šperků s českým granátem 
a vlastní jediné doly pro těžbu granátové suroviny 
v Čechách. Výrobky můžete zakoupit v prodejnách 
v Turnově, Praze, Českých Budějovicích, Českém 
Krumlově a Liberci. Družstvo také provozuje vlast-
ní galerii s pravidelnými výstava-
mi a ukázkami zpracování dra-
hých kamenů. 

Výšinka 1409, 511 14 Turnov
 481 357 216, obchod@granat.cz 

www.granat.cz  

ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM
GRANÁT, D.U.V., TURNOV [8]

Ladislava Růžičková vyrábí cínové džbány, korbele, poháry, 
cukřenky a vázy, petrolejové lampy, plastiky a šperky celo-
cínové i s minerály. Dále se věnuje zakázkovému odlévání 
plaket, znaků a prezentačních předmětů pro obce, firmy, 
spolky apod. Na zakázku zhotoví Vámi požadovaný motiv. 
Možnost návštěvy a ukázky výroby po dohodě.

Radvánovice 72, Turnov 511 01

 736 487 177, info@cinarstvi.net
www.cinarstvi.net , www.fler.cz/cinarka     

AUTORSKÁ I ZAKÁZKOVÁ VÝROBA LITÉHO CÍNU, 
ORIGINÁLNÍ VOLNÁ TVORBA
CÍNAŘSTVÍ LADISLAVA RŮŽIČKOVÁ [9]
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Paní Leona Čapková se výrobou vinutých skleněných perlí 
zabývá již více než 20 let. Z perlí dále vytváří vlastní šper-
ky – náušnice, náramky, náhrdelníky, sady. Další výrobou 
jsou skleněné miniaturky a figurky. V místě výroby v obci 
Malá Skála 161 se nachází i prodejní místnost s možností 
(po předchozí domluvě) zhlédnout i výrobu. 

Malá Skála 161, 468 22 Malá Skála

 607 869 023, info@perlea.cz
www.perlea.cz     

VINUTÉ SKLENĚNÉ PERLE, MINIATURY, PŘÍVĚSKY
PERLEA – LEONA ČAPKOVÁ [10]

Klára Fišerová žije v Turnově a šití se věnuje od roku 2010. Nejvíce 
se zabývá šitím kabelek, šál, kosmetických tašek a dalších módních 
doplňků. Její tvorba je určena pro ženy všech věkových kategorií, muže 

i děti. Největší důraz klade na perfekt-
ní střih, kvalitní materiál a preferuje 
originalitu každého výrobku.

Čapkova 958, 511 01 Turnov

 tel.: 604 333 378
klara.fiserova@email.cz

KABELKY A TEXTILNÍ MÓDNÍ DOPLŇKY
KLÁRA FIŠEROVÁ [11]

Paní Lucie Jagošová se zabývá výrobou drátovaným předmětů – lamp, květináčků, květin 
a šperků již několik let. Prastarou techniku drátování doplňuje o nové prvky a skleněné ko-
rálky z Jablonce. V krámku s dílnou v prostorách vedle muzea v Semilech 

prezentuje a prodává své výrobky. Dále se 
svými výrobky jezdí po celé České repub-
lice převážně na řemeslnické jarmarky.

Husova 2, 51301, Semily

 602 772 083, Lucisek83@centrum.cz
     

DRÁTOVANÉ DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
ORIKREDO – LUCIE JAGOŠOVÁ [12]
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Malá ruční mýdlárna se nachází v Podvranském mlýně 
na Malé Skále. Mýdlařka Šárka Bredlerová vystudovala 
chemii a specializuje se na aromaterapii a fytoterapii. Mý-
dla vyrábí tradiční metodou za studena, při které používá 
rostlinné oleje potravinářské kvality, éterické oleje lékopis-
né kvality a vlastnoručně pěstované bylinky. Jejím cílem je 
kvalitní mýdlo pro dennodenní použití, obsahující pouze 
pečující a prospěšné složky. Ke stálému sortimentu patří 
mýdla: Žena, Ladnost, Jemnost, Repelent, Odolnost, Poho-
da, Svěžest, Vláčnost, Čistota, Romantika, Prostě mýdlo, 
Rozmarýnový šampon. Ráda Vám vyrobí mýdlo „na míru“, 
s Vaší oblíbenou vůní, logem či obalem. Mýdla prodává 
„ze dvora“, na farmářských a řemeslných jarmarcích v blíz-
kém okolí a v Turnově, Trávnice 202.

Malá Skála 192, 468 22

 777 320 489, info@mydlarnavraji.cz
www.mydlarnavraji.cz  

PŘÍRODNÍ BYLINNÁ MÝDLA A ŠAMPONY
MÝDLÁRNA V RÁJI – ŠÁRKA BREDLEROVÁ [13]

Přijměte pozvání do zahrady plné bylinek a hlavně levandule. Můžete zde nakoupit různě 
zpracované byliny – sušené, macerované, použité do voňavých dárků, přírodních mýdel 
či marmelád. Lze také telefonicky objednat hodinovou prohlídku spojenou s přednáškou 
u bylinkového čaje – vstup 80 Kč dospělý. V ceně je občerstvení a dárek. 

Sněhov 689, 468 22  Železný Brod

 603 492 920, lida.vondrova@volny.cz
www.bylinkyzraje.cz     

PRODUKTY Z BYLIN
LUDMILA VONDROVÁ [14]
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Firma Truhlářství tesařství Lopour se zabývá 
výrobou roubenek a poloroubenek v preciz-
ním zhotovení. Nabízí také výrobu a rekon-
strukci dřevěného nábytku. Firma se nachází 
ve středu Českého ráje v obci Vyskeř, kde je 
k vidění pět staveb z mnoha dalších v okolí.

Vyskeř 40, 512 64 Vyskeř

 606 276 003, robert.lopour@seznam.cz
www.roubenky.liberecko.com

KLASICKÉ ČESKÉ ROUBENKY A POLOROUBENKY
ROBERT LOPOUR [15]

DALŠÍ NOSITELÉ ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ
V KATEGORII ŘEMESLNÉ VÝROBKY

16. HÁČKOVANÉ KLOBOUKY A ČEPICE – MARTINA BAŇASOVÁ
Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod, 484 350 826, 721 473 063, 
martina.banasova@volny.cz

17. UŽITNÉ A DEKORATIVNÍ VÝROBKY Z OROBINCE – IVETA DANDOVÁ 
Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště, 326 771 111, 723 301 963, 
orobinec.iveta@seznam.cz

18. LÁTKOVÉ HRAČKY A DEKORATIVNÍ VÝROBKY – ROZTOMILOSTI, 
MARTINA HOFMANOVÁ
3. května 929, Nová Paka 50901, 724 742 857, marthof@seznam.cz

19. ŘEZANÉ A BROUŠENÉ KAMENY S MINERÁLY – PAVEL JEŽEK
Vesec 75, 511 01 Mírová pod Kozákovem, 604 387 599, vesec@centrum.cz

20. ŠITÁ SKLENĚNÁ BIŽUTERIE – BC. KATEŘINA JÍNOVÁ
Tyršova 457, 513 01 Semily, 773 174 028, galerieXY@email.cz

21. VINUTÉ PERLE, ORIGINÁLNÍ BIŽUTERIE A SKLENĚNÉ FIGURKY –  
LAMPGLAS, s. r. o. 
Štefánkova 520, Železná 103, 468 22 Železný Brod, 777 987 070, info@lampglas.cz

22. ORIGINÁLNÍ VÝROBKY Z KERAMIKY Z CHRÁNĚNÉ DÍLNY – 
O. S. SPORTEM PROTI BARIÉRÁM– ČESKÝ RÁJ
Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka, 734 501 236, spb-cr@email.cz

23. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ATYPICKÉ HERNÍ PRVKY A DALŠÍ MOBILIÁŘ – 
TOMOVY PARKY S.R.O.
Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov, 481 389 181, 731 612 214, 
obchod@tomovyparky.cz

24. RUČNĚ ŠITÉ KABELKY, PENĚŽENKY A DALŠÍ MÓDNÍ DOPLŇKY – 
U VINCENTA 
Hnanice 12, Hrubá Skála, 511 01, 603 710 569, kabelkyuvincenta@gmail.com
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HRNČÍRNA, VÝTVARNÁ DÍLNA, HOVĚZÍ MASO, MED
JAROSLAV BULVA a Mgr. DOUBRAVKA FIŠEROVÁ 
ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST ARNOŠTICE [25]

Žehrov, 294 12 Žďár

 777 231 558, Doubravkazeskalan@tiscali.cz
www.zivotnavsi.cz     

Mgr. Doubravka Fišerová se zabývá od roku 1998 
výrobou hrnčířského zboží z kameniny. Od roku 
2014 provozuje hrnčírnu a výtvarný ateliér v rodin-
né zemědělské usedlosti Arnoštice v Českém ráji, 
kde se krom keramiky věnuje i včelařství, zpraco-
vání ovčí vlny a dalším přírodě a tradici blízkým výtvarným technikám. Jaroslav Bul-
va hospodaří na cca 200 ha luk a pastvin v CHKO Český ráj v režimu ekologického 
zemědělství a zabývá se chovem masného skotu. Hlavním produktem jeho rodinné 
farmy v Arnošticích je vakuově balené chlazené hovězí maso. Dále doplňkově posky-
tuje služby pro zemědělství (prodej hnoje a sena, údržba travních porostů, sklizňové 
práce). Zemědělská usedlost Arnoštice se nachází na výletní trase mezi osadou Žehrov 
a Příhrazy. Hrnčírna a ateliér jsou přístupné veřejnosti po dohodě na tel. 777 231 558 
ve dnech všedních i svátečních. Návštěvu lze spojit s exkurzí na rodinnou farmu Ja-
roslava Bulvy a Mgr. Doubravky Fišerové s chovem masného skotu, koní, ovcí a včel. 
Regionální produkty z Arnoštic lze zakoupit i na e-shopu: www.zivotnavsi.cz.
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V roce 2004 vysadil Jan Verich pod Kozákovem jabloňový sad. Dnes již můžete ochutnat 
nejen výborná jablka, ale i bio mošty a bio ovocné šťávy ve 4 příchutích. V režimu eko-

logického zemědělství se dále věnuje pěstování bio 
zeleniny. Všechny produkty můžete ochutnat v regio-
nálních prodejnách v Turnově a Liberci nebo si přímo 
objednat na stránkách www.bioverich.cz.

Trávnice 169, 511 01 Turnov

 602 100 068, verich@quick.cz
www.bioverich.cz  

BIO NÁPOJE, BIO OVOCE A ZELENINA 
JAN VERICH [26]

Pěstování jahod v Turnově má již více než 50letou 
tradici. Sazenice z udržovacího šlechtění více než 
30 odrůd jahod můžete zakoupit každé jaro a pod-
zim. V červnu si můžete ve středisku firmy koupit 
čerstvě natrhané jahody nebo si je sami natrhat. 
Více informací získáte na webových stránkách.

ČESKÉ JAHODY Z ČESKÉHO RÁJE
SEMPRA TURNOV, s. r. o. [27]

Vrchhůra 213, 511 01 Turnov

 481 321 273, 607 883 007, 608 034 974
sempra-turnov@seznam.cz, www.sempra-turnov.cz   

Fabio Produkt, spol. s r.o., je výrobcem rostlinných 
olejů. Vyrábí jak klasické druhy, tak i specialní fri-
tovací nebo ochucené oleje. Na český trh dodává 
jak 1litrové balení pod značkou MANKA, Máslová 
MANKA, SLUNKA, ROSTLINKA, tak i široké spekt-
rum balení pro gastronomii a větší odběratele.

Holín 92, 506 01 Jičín

 493 522 673, fabioprodukt@fabioprodukt.cz
www.fabioprodukt.cz   

ŘEPKOVÉ A SLUNEČNICOVÉ OLEJE 
FABIO PRODUKT spol. s r. o. [28]
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Rodinná farma Tomáše Pelikána v Huntířově vyrábí pochoutky z mléka od vlastních krav. 
Nabízí čerstvý bílý sýr balkánského typu, pařené sýrové tkaničky, polotvrdou cihlu a další 
mléčné výrobky včetně pasterovaného mléka a kefiru. Ochucené sýry jsou k dostáni s příchutí 
chilli, s česnekem, pepřem a olivami. Zakoupíte je přímo v Huntířově, v regionální prodejně 
pana Pelikána ve Splzově, turnovských pekárnách Mikula a na řadě dalších míst v regionu.

Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod

 775 151 997, tompeli@volny.cz
www.tompeli.cz

MLÉČNÉ VÝROBKY – SÝRY, TVAROH, KEFÍR,
SMETANA, SYROVÉ MLÉKO
TOMPELI – TOMÁŠ PELIKÁN [29]

Firma nabízí jen ty nejkvalitnější uzenářské výrobky výhradně z masa českého původu. Drží 
se klasických receptů a postupů a tradičních technologií. Výrobky můžete zakoupit ve firem-
ních prodejnách v Bělé, v Nové a Staré Pace, v Hostinném a v pojízdné prodejně na pravidel-
né trase Jilemnice – Lázně Bělohrad, dále v regionální prodejně v Liberci a Turnově.

Bělá 149, 514 01 Jilemnice

 481 657 226, podkrkonosskauzeninabela@seznam.cz
www.podkrkonosskauzeninabela.cz   

MASO A UZENÁŘSKÉ VÝROBKY
PODKRKONOŠSKÁ UZENINA s. r. o.  30
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CUKROVINKY, SLADKÉ I SLANÉ PEČIVO
PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA [31]

Studentská 1558, 511 01 Turnov

 481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz
www.pekarnamikula.cz

Pekárna a cukrárna Mikula nabízí denně svým zákazníkům široký výběr čerstvého pe-
čiva – slaného i sladkého, lahůdky, zákusky, osvěžující točenou zmrzlinu i speciality 
z Českého ráje. Používáme pouze kvalitní suroviny, pečeme podle tradičních receptur. 
Naším cílem je, aby návštěvníkům chutnalo jako doma! Zastavit se u Mikuly můžete 
v Turnově, Mnichově Hradišti, Semilech, Rovensku pod Troskami, Mírové pod Kozáko-
vem – Bělé, Vyskři, v Železném Brodě, Malé Skále a ve Ktové.
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Firma byla založena v roce 1989 a prodejna o tři 
roky později. Brzy si získala přízeň zákazníků z ši-
rokého okolí, a to hlavně vysokou kvalitou tradič-
ního cukrářského zboží a zmrzliny. Zákusky, dor-
ty a nově také slané domácí pečivo se zde vyrábí 
podle tradičních receptur a výrobních postupů.

Lestkov 74, 512 63 Radostná pod Kozákovem

 481 320 120, info@cukrarnalestkov.cz
www.cukrarnalestkov.cz   

CUKROVINKY, SLANÉ DOMÁCÍ PEČIVO
CUKRÁRNA ČESKÝ RÁJ LESTKOV [32]

V rodině pana Jiránka je včelaření koníčkem již 
po několik generací. Oblíbené sladidlo i lék zda-
leka nejen na nachlazení můžete zakoupit přímo 
v Troskovicích. V nabídce je med květový, pochá-
zející z nektaru kvetoucích rostlin, či med medo-
vicový neboli lesní, vytvořený z tzv. medovice.

Troskovice 66, 512 63 Rovensko pod Troskami

 776 147 765, jirka.jiranek@post.cz
www.med-prodej.cz   

VČELÍ MED Z ČESKÉHO RÁJE
JIŘÍ JIRÁNEK [33]

Tradiční pivovar založený v roce 1850 vaří pivo dle původní receptury z tuzemských surovin. 
Voda určená na výrobu piva i limonád pochází z vlastních pramenů ve Vazoveckém údolí. 
Cílem je vyrábět pivo tradiční klasickou technologií tak, jak jej vyráběli naši předkové. Sorti-

ment v současné době zahrnuje 5 druhů piv 
světlých, 2 druhy tmavých, 1 druh polotma-
vého, 2 sezonní produkty a 3 druhy limonád. 

Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

 481 323 166, 739 589 423
pivorohozec@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz     

PIVO ČESKÉHO RÁJE
PIVOVAR ROHOZEC, a. s. [34]
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SEDMIHORKA – PRAMENITÁ VODA Z ČESKÉHO RÁJE
KOFOLA a. s., ZÁVOD MNICHOVO HRADIŠTĚ [35]

Černá silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště

 595 601 526
www.sedmihorka.com

Sedmihorka je k dostání 
v síti obchodů Albert jak 
v nesycené, tak i jemně 
sycené verzi. Milovníky 
ochucené vody jistě potě-
ší Sedmihorka pramenitá 
voda ovocná a sportovci 
neodolají Sedmihorce VI-
TAL – funkčnímu nápoji 
na základě pramenité 
vody. Společnost Albert 
se připojila k iniciativě 
„Vím, co jím.“ Jejím cí-
lem je propagovat zdravý 
životný styl a poukázat 
bez složitého zkoumání 
na nutričně vyvážené po-
traviny. Sedmihorka patří 
mezi výrobky označova-
né tímto logem. 

Pramenitá voda Sedmihorka je čer-
pána z hlubin Českého ráje a stáčena 
do čerstvě připravených PET lahví tak, 
aby byla vždy zaručena její čistota 
a čerstvost. Poskytuje člověku odpo-
činek pro tělo i mysl. Potvrzením kva-
lity pro pramenitou vodu Sedmihorka 
je známka Český výrobek GARANTO-
VÁNO Potravinářskou komorou ČR. 
Sedmihorka je sice smyšlený název, 
ale spojujeme ji s přírodou, lidmi 
a historií Českého ráje. Proto se hrdě 
hlásíme ke značce Regionální produkt 
Český ráj. 



 – kontakt,  – ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),

 – prodej přímo ve výrobně

KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE

Vysvětlivky k piktogramům:

20

PIVO VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR 
BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD
PIVOVAR SVIJANY, a. s. [36]

Svijany 25, 463 46  Příšovice

 481 770 700, pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz, www.facebook.com/svijany     

Světlý ležák „450“ je uvařen tradičním varním postupem a vznikl k 450. výročí založení pivo-
varu ve Svijanech. Při jeho výrobě je používán výhradně humnový slad z malých nezávislých 
českých a moravských sladoven, voda z vlastních studní v areálu pivovaru a žatecký chmel, 

vypěstovaný na vlastních chmelnicích ve výjimečné chmelařské oblasti 
Polepských blat. Kvasí v otevřených kvasných 
kádích a pozvolna dokváší v ležáckých tan-
cích. Finální úprava spočívá ve dvojnásobné 
filtraci, pivo nepasterizujeme, nestabilizuje-
me, ani nijak chemicky neošetřujeme. Skvě-
lá pitelnost, vlastnost dávno se vytrácející 
z dnešních moderních piv, vám nedovolí zů-
stat u jedné sklenice! Dej Bůh štěstí!
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Pivovar v Nové Pace byl postaven už 
v roce 1872 a od té doby se tu vaří 
pivo nepřetržitě až dodnes. Široký sor-
timent nabízí na výběr piva Brouček, 
Kryštof, Kumburák, Granát, Podkrko-
nošské speciály (světlý a tmavý), 16% 
Valdštejn, ale také nealkoholické pivo 
MotoBrouk nebo Hemp Halley Beer 
a Hemp BrouCzech s extraktem z konop-
ných květů, třešňové a zázvorové pivo. 

Exkurzi je možné objednat na telefonním čísle 
493 721 025.

Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka

 493 721 025, broucek@novopackepivo.cz
www.novopackepivo.cz     

PIVO VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PIVOVAR NOVÁ PAKA, a. s. [37]

Tradiční výrobce moštů, nektarů a nápojů Moštovna Lažany působí na trhu již od roku 1964. 
Zpracovává ovoce od místních pěstitelů a ctí tradici šetrného zpracování ovoce při zachová-
ní maximálního množství vitaminů. Je držitelem ocenění „Regionální výrobek“, „Výrobek 

Libereckého kraje“ a „Regionální potravina“. Nej-
žádanější výrobky jsou např. Jablečný mošt, Hruš-
kový mošt, Mošt z červené řepy, Vinný mošt, Mošt 
z mrkve. Řadu 100 % nápojů doplňují chutné ovocné 
nektary (Meruňka, Jahoda, Jablko s višní...) a nápo-
je (Rybíz, Malina, Švestka, Brusinka). Ovocný nápoj 
„Brusinka“ byl v roce 2013 oceněn titulem „Výro-
bek roku“. Všechny tyto výrobky najdete v prodejně 
v Lažanech, v regionálních prodejnách v Turnově 
a v Liberci a v celé řadě obchodů a řetězců. Zaměst-
nanci Moštovna Lažany se těší na Vaši návštěvu. 

Lažany 71, 463 45 Pěnčín

 485 146 114, info@mostovna-lazany.cz

www.mostovna-lazany.cz   

MOŠTY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK A JINÝCH PŘÍSAD
MOŠTOVNA LAŽANY, VÝROBA NÁPOJŮ, spol. s r. o. [38]



DALŠÍ NOSITELÉ ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ
V KATEGORII POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

39. VČELÍ MED (KVĚTOVÝ, LESNÍ I PASTOVÝ), VČELÍ VOSK, 
MATEŘÍ KAŠIČKA, PROPOLIS – BERANOVI
Holenice 6, 506 01 Jičín, 488 572 206, 604 489 089

40. DORTY A ZÁKUSKY – CUKRÁRNA U JANATŮ
Hluboká 141, 511 01 Turnov, 481 322 288, 737 320 057, cukuj@tiscali.cz

41. EKOLOGICKÉ OVOCE A ZELENINA, MED – FARMA KLOKOČÍ – 
RODINA HUDSKÝCH
Klokočí 73, 511 01 Turnov, farma@klokoci.cz

42. LAHODNÉ ČAJE Z ČESKÉHO RÁJE – HELENA PATEROVÁ 
Záhoří – Pipice 34, 513 01 Záhoří, paterova.helena@seznam.cz 

43. ROSTLINNÁ I ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE V BIOKVALITĚ – 
STATEK U MACHÁČKŮ – PETR MACHÁČEK  
Skuhrov – Huntířov 66, 468 22 Železný Brod, 604 985 171, petr.mmachacek@post.cz

KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE



PRODEJNY
REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ Z ČESKÉHO RÁJE

PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA
Pečivo, cukrovinky, mléčné výrobky, mošty.

Turnov: 5. května 468, 5. května 30, Nádražní 1121, Studentská 1064
Rovensko p. Troskami: Komenského 24 * Mírová pod Kozákovem: Bělá 39

Vyskeř 15 * Železný Brod – Masarykova 11 * Malá skála – Labe 197 * Ktová – bistro
tel. 481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz

PRODEJNA REGIONÁLNÍCH POTRAVIN TOMPELI VE SPLZOVĚ
Mléčné výrobky farmy Tompeli, podkrkonošská uzenina, 

pečivo Mikula, lažanské mošty, oleje Fabio.
Splzov 28, 468 22 Železný Brod, tel. 775 151 997, tompeli@volny.cz

REGIONÁLNÍ PRODUKTY ČESKÝ RÁJ
Sýry, mošty, uzeniny, pivo, bioovoce a zelenina, rostlinné oleje a další.

Turnov: Palackého 473, 511 01 Turnov (tel. 775 399 090),
Skálova 91, 511 01 Turnov (tel. 606 093 205)

Liberec: ul. v Úvoze (spojka Husovy ul. a ul. 5. Května – 
pod nemocnicí, tel. 739 589 739)

verich@quick.cz

FARMÁŘKA Z RÁJE
Sýry, mošty, oleje, lomnická uzenina, výrobky z orobince.

Turnovská 268, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 732 167 581, zraje@zraje.cz

PRODEJNA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ V SEMILECH (U MUZEA)
Šperky, drátované předměty, mýdla, klobouky, 

hračky, předvádění tradičních řemesel.
Husova 2, 513 01 Semily, tel. 608 028 477, 602 722 083, ivvall@tiscali.cz

MUZEJNÍ PRODEJNA V TURNOVĚ
Šperky, broušené kameny, cínové předměty, orobinec, bylinné produkty.
Skálova 71, 511 01 Turnov, tel. 481 322 106, zitkova@muzeum-turnov.cz

INFOCENTRUM, PRODEJNA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ, 
KAVÁRNA A PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Dřevěné šperky, skleněné foukané figurky, bylinné produkty, 
pivo a limonáda, sýry, mošty a mnohé jiné. 

Provoz prodejny je sezónní od dubna do října.
Vranové I. díl 12, 468 33 Malá Skála (roubené stavení naproti Boučkově statku)

tel. 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz

PRODEJNA REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ NA HRADĚ VALDŠTEJN
Skleněná bižuterie a figurky, výrobky z keramiky chráněné dílny, dřevěné šperky, 

háčkované čepice a klobouky a další. 
Provoz prodejny je sezónní od července do září.
Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 01 Turnov, 

tel. 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

CERTIFIKOVANÉ REGIONÁLNÍ VÝROBKY LZE TAKÉ ZAKOUPIT 
VE VĚTŠINĚ INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉM RÁJI.



PRAVIDELNÉ AKCE A JARMARKY, KDE SE SETKÁTE 
S TRADIČNÍMI PRODUKTY A VÝROBCI ČESKÉHO RÁJE

BŘEZEN - DUBEN
 Velikonoční trhy 

 (Státní zámek Sychrov)

 Velikonoční jarmark na Bělišti 
 (Železný Brod)

 Velikonoční jarmark 
 (Semily)

 Velikonoce na Dlaskově statku 
 (Dolánky u Turnova)

 Valdštejnské slavnosti vína 
 (Hrad a zámek Staré Hrady)

KVĚTEN
 Staročeské řemeslnické trhy 

 (Turnov)

ČERVEN
 Svátek koně 

 (Lomnice nad Popelkou)

 Slavnosti slunovratu 
 (Nová Paka)

 Slavnosti piva Rohozec 
 (Turnov, Malý Rohozec)

 Jahodový den 
 ve Šťastné zemi
 (Přírodní areál Šťastná země 
 v Radvánovicích u Turnova)

 Železnobrodský jarmark 
 (Železný Brod)

ČERVENEC
 Kámen a šperk 

 (Turnov)

 Slavnosti Svijanského piva 
 (Svijanský Újezd)

 Slavnostní zahájení 
 svatoanenské 
 a svatojakubské poutě 
 (Státní zámek Mnichovo Hradiště)

SRPEN
 Sobotecký jarmark 

 a festival řemesel 
 (Sobotka)

 Lidová řemesla ve vsi
 (Slaná - Nedvězí)

 Hrubá pouť 
 (Nová Paka) 

 Pivobraní 
 (Svijany)

ZÁŘÍ
 Maloskalský jarmark

 (Malá Skála)

 Semilský pecen 
 (Semily)

 Staročeský jarmark 
 (Mladá Boleslav)

 Skleněné městečko
 (Železný Brod)

 Rohozecké loučení s létem
 (Turnov)

 Posvícení na Dlaskově statku
 (Dolánky u Turnova)

 Jičín, město pohádky
 (Jičín)

PROSINEC
 Mikulášské slavnosti

 (Lomnice nad Popelkou)

 Vánoční trhy na Bělišti
 (Železný Brod)

 Vánoční trhy 
 (Státní zámek Sychrov)

 Vánoční jarmark
 (Semily)

 Valdštejnské Vánoce
 (Jičín)

 Vánoční trhy
 (Turnov)

 Vánoční jarmark
 (Mladá Boleslav)

 Vánoční jarmark
 (Mnichovo Hradiště)

 Zimní sklářské pátky 
 (Železný Brod) 

Vydalo Sdružení Český ráj v roce 2014
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Tisk: RK TISK Jičín

Bližší informace k akcím lze získat na www.cesky-raj.info.


