
 
 

 

Formulář pro uchazeče o značku  

Regionální produkt Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Jablečná, z. s. 

Adresa: Trávnice 902, 511 01 Turnov 

Tel.: 774186600 

E-mail: martina.vojtechova@jablecna.cz 

 

Popis produkce 

Spolek Jablečná se zabývá extenzivním sadařením, tj. výsadbou tradičních odrůd převážně 

jabloní, údržbou starých sadů a zpracováním plodů k přírodě co nejšetrnějším způsobem.  

O značku Regionální produkt Český ráj usilujeme pro náš mošt, který je 100% jablečný, bez 

jakýchkoli přídavných látek. Mošt je pouze pasterizován a plněn do vratných skleněných lahví. 

 (Fotografie jsou přílohou této žádosti) 

 

1. Místní výroba 

Sady, které zakládáme nebo se o ně staráme, se nachází v katastru obce Mírová pod 

Kozákovem, konkrétně v Loktuších a Kvítkovicích. Dále se podílíme na údržbě sadu 

v Sychrově u Mnichova Hradiště, odkud také pochází jablka (odrůda Melodie), ze kterých byl 

vyroben letošní mošt. Dále jsme pro mošt využili jablek odrůdy Idared ze sadu Dlabka ve 

Svijanském Újezdě. V moštárně a pěstitelské pálenici Dlabka probíhá i samotné moštování. 

Lahve, do kterých mošt stáčíme, jsme pořídili v Pivovaru Svijany. 

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

Ovoce pro výrobu našich moštů pochází ze sadů, které jsou buď staré, vysokokmenné a/nebo 

udržované v souladu s principy udržitelného ovocnářství. Zabýváme se tzv. extenzivním 

sadařením, kdy upřednostňujeme staré odrůdy, většinou pěstované jako vysokokmeny, popř. 

polokmeny. Odrůdy vybíráme s ohledem na využitelnost a také místní podmínky tak, aby byly 

maximálně životaschopné a dlouhověké. Využitím starých odrůd přispíváme k zachování 

rozmanitého genofondu ovocných stromů u nás.  



 
 

 

Při výsadbě a údržbě nepoužíváme chemické přípravky a hnojiva, využíváme kompost, hnůj, 

mulč a podobné přírodní prostředky a metody. Sběr probíhá ručně v případě všech druhů stromů 

i podnoží. 

Samotné zpracování ovoce včetně mytí, sedimentace a pasterizace probíhá v Moštárně Dlabka 

ve Svijanském újezdě, kde ke mošt také stáčen do vratných lahví (jinak běžně používaných pro 

pivo). Následně jsou zde na lahve aplikovány papírové etikety. Lahve jsou dále distribuovány 

v dřevěných přepravkách, které byly vyrobeny pro nás v chráněné dílně Sociální atelier Tilia 

v Lomnici nad Popelkou. 

Popište používané technologie. 

Při práci v sadu a sběru ovoce jsou kromě ruční práce využívány traktor a na míru vyrobená 

balíkovačka na seno. Při moštování jsou používány technologie Ekopress – myčka ovoce, 

sedimentační nádrže, paster a plnička láhví. Zátkujeme malým manuálním zátkovačem. 

Etikety lepíme na lahve ručně pomocí disperzního lepidla. 

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

jsou využívány). 

Během údržby sadů a sklizně vznikají pouze organické odpady, které jsou dále využívány 

v sadařské činnosti, např. ve formě kompostu či mulče. Odpadem při moštování je jablečná 

drť, která je kompostována. Obaly, ve kterých jsou dodávány lahve a zátky na ně, jsou tříděny 

běžným způsobem. 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Z podstaty povahy produktu je relevantní pouze recyklovatelnost obalu, tj. lahve. Jedná se o 

skleněné lahve, tudíž recyklovatelné. Nicméně mošt plníme záměrně do lahví vratných, 

abychom podporovali cirkulární ekonomiku a snižování tvorby odpadů. 

 

4. Tradice a značka 

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

Od března 2020 

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

technologie v regionu Český ráj. 

Zpracování ovoce, včetně moštování je tradiční zemědělskou činností. Inovativní je plnění 

moštu do vratných lahví, což všeobecně přispívá ke snižování tvorby odpadů. 

 



 
 

 

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… 

Ne. 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Špetka, Skálova 69, Turnov (u náměstí) 

Nahoře Bez, Josefa Hory 22, Semily 

Cesta bez obalu, Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou 

Zdravíčko, Máchova 544/1, Jablonec nad Nisou 

G.R.A.M., Fugnerova 667/7, Liberec 

Farmářka z Ráje, Masarykovo náměstí 30, Mnichovo Hradiště 

Fokus, V lipách 151 (u zámku), Mnichovo Hradiště 

Refill, 17. listopadu 1335, Mladá Boleslav 

 

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, 

ANO 

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

na vlastní internetové prezentaci,  

ANO 

• použití loga na vlastních propagačních tiskovinách a reklamních plochách, 

předmětech, 

ANO 

http://www.spetka.eu/
https://www.facebook.com/NahoreBez/
http://cestabezobalu.cz/
https://www.facebook.com/zdravickojbc
https://gram-grocery-store.business.site/
https://www.farmarkazraje.cz/
https://www.refill-shop.cz/
http://www.regionalniprodukt.cz/

