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Kontaktní údaje 

Jméno:Petr Klíma 

Adresa: Huntířov 138, Železný Brod, 46822 

Tel.:732858832 

E-mail:petrklm@post.cz 

www.dilnasagittaria.cz 

 

Popis produkce 

Zabývám se prací se dřevem a kovařinou, s použitím ručních postupů a starých technologií. 

1. Štípaný modřínový šindel – zcela ruční výroba vlašského typu modřínového šindele, začíná 

štípáním špalku, opracováním šindele na truhlářské stolici pořízem, ručním hoblováním 

drážky 

2. Repliky historických luků a šípů – luky z jednoho kusu rostlého dřeva, šípy s kovanými 

hroty a husím peřím  

3. Řezbářské nože – ručně kované čepele, dřevěné střenky s vlastními nýty 

 

1. Místní výroba 

Výroba probíhá v Huntířově n.Jiz. 

 

Seznam použitých surovin a jejich místo původu: 

Modřínové dřevo(šindele) – okolí Huntířova a Jizerské hory  
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Dřevo na luky a šípy(jasan, jilm, tis, akát) – truhlářské řezivo původem z České republiky(?) 

Peří  - čeští chovatelé hus 

Kožní klih – nákup v specializované prodejně(?) 

Pravé hedvábí – Čína (?) 

Ocel – nákup v hutních prodejnách 

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

1. Šindel – nařezané špalky délky cca 50cm rozštípu klíny a palicí na čtvrtě, ty pak dále menší 

palicí a sekerou lícovkou na jednotlivé pláty šindelů. Každý plát srovnám pořízem a ručně 

vyhobluji drážku. Tím je šindel nachystaný k volnému venkovnímu sušení. 

2. Luky – z fošny vyříznu hrubý tvar luku, který opracovávám pořízem, vlaštovkou a cidlinou 

do požadovaného tvaru. Tětivu pletu z lněné dratve. 

3. Šípy – nařezané čtverhranné tyčku ručně hobluji do kulatého průřezu, peří připevňuji 

pravým hedvábím a lepím kožním klihem. Šíp je osazen kovaným hrotem. 

Popište používané technologie. 

Ruční práce s nástroji, až na vyjímky bez použítí elektrické energie. 

 

 

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

využívány). 

Hlavním odpadem jsou hobliny, kterými zásobuji 3 rodiny v okolí bydliště jako ideální materiál na 

zátop 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Výrobky jsou plně recyklovatelné, protože nepoužívám žádné umělé materiály – vše čistě přírodní. 

Použité obaly při zasílání poštou – recyklovaný karton, použité plastové folie. 



 

 

  

 

4. Tradice a značka 

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

Pracuji jako OSVČ zhruba od roku 2002. 

 (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. 

Výroba šindele – počátky ve středověku nebo i dříve 

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 držitel žádného ocenění. 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

 

Nemám kamenný obchod, prodej realizuji přes internet. 

 

 

 

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

 

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

• označení 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,  

http://www.regionalniprodukt.cz/


 

 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 


