
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: : Podkrkonošská uzenina s.r.o. 

Adresa:    Bělá 149, 514 01 Jilemnice 

Tel.: 737976470 
E-mail: podkrkonosskauzeninabela@seznam.cz  

 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty. (Popř. přiložte fotografie) 

Naše firma se zabývá nákupem živých jatečných zvířat od místních chovatelů, prodejem bouraných 

a výsekových mas, výrobou masných výrobků a masných polotovarů.  

-  přikládáme Katalog výrobků 

  

1. Místní výroba 

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

nachází obhospodařované pozemky). 

Naše provozovna se nachází v obci Bělá u Staré Paky. 

 

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

nakupovaných polotovarů).  

Základní surovina maso, pochází od zvířat místních chovatelů, ta jsou  porážená na jatkách ve 

Vrchlabí. Ostatní pomocné suroviny - koření nakupujeme od českých výrobců, pečivo ( JVS 

Semily),  přírodní střeva jsou jak  českého, tak i zahraničního původu.  



 

  

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

Hovězí čtvrtě a vepřové půlky jsou rozbourány a dle požadavků odběratelů vyexpedovány do tržní 

sítě, škol, nemocnic, restaurací a vlastních prodejen. Část masa se zpracovává při výrobě masných 

výrobků za dodržení tradičních technologií. 

 

Popište používané technologie. 

Maso je předřezáno na řezačce a v kutru dle receptur namícháno dílo, takto připravené dílo je 

pomocí narážky naraženo do přírodních nebo kolagenních střev. Po té proběhne tepelné opracování 

v udírnách za použití bukových štěpků. Velkou část výroby zaujímá ruční výroba tradiční vařených  

masných výrobků – tlačenky, jitrnice, jelítka, prejty. Výrobky jsou expedovány v co nejkratší době 

po výrobě  za dodržení teplotního řetězce.  

 

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

využívány). 

Během výrobního procesu vznikají odpady VPŽP I. A III. kategorie,  VPŽP I. kategorie je 

likvidován  v SAP Mimoň, VPŽP III. Kategorie je zpracováván v SAP Mimoň.  

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Výrobky jsou většinu dodávány nebalené, ve vratných přepravkách. Pouze na přání zákazníka jsou 

balené do recyklovatelné folie. 

 

4. Tradice a značka 

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

Naše firma Podkrkonošská uzenina s.r.o. byla založena v  roce 2012. Navázali jsme na mnohaletou 

tradici výroby uzenin, která tu  probíhá od roku 1990. V tomto roce vzniklo Agrodružstvo vlastníků 

Libštát s rozsáhlým chovem hovězího dobytka. Nutnost odbytu masa vedla ADV k vybudování 

Jatek v Bělé  s porážkou a výrobnou uzenin. Po vstupu do EU bylo rozhodnuto o ukončení porážky, 

budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí  s navýšením výrobní kapacity masné výroby. 



 

  

 (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. 

Využívaná technologie v regionu Český ráj má vzhledem k místní zemědělské činnosti ve smyslu 

využívání jejich produktů  mnohaletou tradici. 

 

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… 

Firma je pod stálým veterinárním dozorem a v souladu s českou i  evropskou legislativou dodržuje 

veterinárně hygienické požadavky na výrobu, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu. 

Jsme držiteli ocenění Regionální potravina Libereckého kraje a Výrobek Libereckého kraje pro rok 

2013. 

Snažíme se vyrábět kvalitní poctivé výrobky z masa, bez zlevňujících náhražek a preparátů.  

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Firma provozuje 4 vlastní prodejny v Bělé, Staré a Nové Pace a v Hostinném a jednu pojízdnou 

prodejnu s pravidelnou trasou Jilemnice, Nová Paka a Lázně Bělohrad. 

Vlastními chladírenskými vozy rozvážíme maso a výrobky do maloobchodních prodejen, školních 

jídelen, nemocnic a restaurací Libereckého a Královéhradeckého kraje.( Regionální prodejna 

Liberec, Jednota Jilemnice a Rovensko p.Troskami, Semily, Libštát, Košťálov aj. 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

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 

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

ráj 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 

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

ANO 

 další způsoby:  

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/

