
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Robert Lopour  

Adresa: Vyskeř 40 

Tel.: 606 276 003 

E-mail:  robert.lopour@seznam.cz 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

(Popř. přiložte fotografie) 

  Stavba roubených a poloroubených domů v regionálním stylu českého ráje. 

 



 

  



 

  



 

  

 

 

1. Místní výroba 

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

nachází obhospodařované pozemky). 

 Výroba probíhá na místě stavby zákazníka. 

 

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

nakupovaných polotovarů).  

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

 

Popište používané technologie. 



 

  

 Použité technologie z části ruční a zčásti strojové (ruční el.nářadí). 

 

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

využívány). 

 Odpady: piliny, hobliny, dřevěný odřez. 

 Likvidace: použito na otop. 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

 

4. Tradice a značka 

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

 23. 11. 1995 

 (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. 

 

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 

 Výrobky je možné sjednat v sídle firmy Vyskeř 40.  

 

 

 



 

  

 

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;  

 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:  

 

 Použití loga při inzerci v tiskárnách a při dalších propagačních a prezentačních akcích a na 

vlastní internetové prezentaci.   

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/

