
 

   

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 
 

Kontaktní údaje 

Jméno:   Mgr. Marek Vodička  

Adresa:  Nová Ves nad Popelkou 6 

Tel.:        608 355 071 

E-mail:    vodickovi@mavlnka.cz, www.mavlnka.cz 

 

Popis produkce 
Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

  

Dřevěné kliky z umělecko-řemeslné dílny Mavlnka vznikly dlouhodobým vývojem a po mnoha 
konzultacích s lidmi z různých oborů, ať už to byli stavitelé dřevostaveb, truhláři, nebo badatelé 
zabývající se organickou architekturou.  

"Ty kliky mají duši..." řekl o nich majitel pily a stavitel dřevostaveb, pani Jiří Novotný z Jilemnice. 



 

   

Tvary klik vycházejí z vnitřních kvalit různých dřevin tak, jak nad nimi přes dvacet let bádá 
německá muzikoterapeutka Gunhild von Kries, která si podle nich staví také muzikoterapeutické 
nástroje. Podle toho, kdo s jakým problémem za ní přijde, nechává jej zahrát na ten který nástroj, 
aby mohl pacient nalézt ztracenou duševní rovnováhu. V souladu s tím vyrábím také dřevěné kliky: 
aby harmonizovaly prostředí našich domovů. 

Dveřní kliky mají rozteč od osy kliky k fabce 90 mm, ale na přání mohu vyrobit také štítek s 
roztečí 72 mm. Jsou určeny pro všechny typy dveří. Štítek má tloušťku 12 mm a ke dveřím ho lze 
jednoduše přišroubovat dvěma ozdobnými vruty. Hranol je vždy napevno zalepen k jedné z klik, s 
druhou je spojen klasickým způsobem: zezdola na červík. Obvykle frézuji otvor ve štítku pro fabku, 
ale jsem schopen vytvořit také otvor pro dozický zámek. 

Okenní kliky jsou určeny pro eurookna a klasická okna. Pro eurookna je dodávám včetně 
rozvorového mechanismu Sekar a dvou šroubů s metrickým závitem k jedné klice. Štítky ke 
klasickým oknům lze jednoduše přišroubovat dvěma ozdobnými vruty. Připravuji též řadu okenních 
klik pro špaletová okna, madla pro šuplíky a dvířka kuchyňských linek a madla skříní. 

1. Místní výroba 
Napište, kde probíhá výroba vašich produktů. (U zemědělských výrobců i katastry obcí, kde se 
nachází obhospodařované pozemky). 

Nová Ves nad Popelkou 147 

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

V současné době vyrábím řadu dveřních a okenních klik v sedmi různých dřevinách: jilm, dub, 
buk, ořech, třešeň, švestka, jasan. Dřeviny pocházejí od různých prodejců vysušeného truhlářského 
řeziva. Všechny kliky jsou ošetřeny dvěma vrstvami tvrdovosku od rakouské firmy Complex, který 
zajišťuje vysokou odolnost a snadnou omyvatelnost. Tvrdovosk se běžně používá na nátěry 
podlah, kuchyňských pracovních desek atd. Záruka na kliky je pět let. 

 

2. Ekologie 
Popište výrobní proces. Popište používané technologie. 

Výřez hranolu z fošny o hrubých rozměrech 70 mm x 50 mm x 2000 mm. Následuje ohoblování a 
protahování na rozměr hranolu 65 x 38 x 2000 mm, vrtání otvoru pro čtyřhran vrtákem o průměru 
8,5 mm, ražení čtyřhranného otvoru radekem o hraně 8,2 mm. Výřez na pásové pile, broušení na 
třech stupních různé zrnitosti brusného papíru připevněných na nosném válečku, ruční broušení 
smirkem, řezba dlátem – dle přání zákazníka. Vlepení čtyřhranu na jedné straně páru klik a vsazení 
červíku na druhé straně páru klik, zespoda kliky. Povrchová úprava tvrdovoskem. 



 

   

 

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

Odřezky dřeva, spálí se v kamnech, nebo v kotli. 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Ano 

4. Tradice a značka 
Od kdy je používána současná značka? (Od kdy existuje vaše firma?) 

Od roku 2011. 

 

 (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. 

Od roku 2011. 

 

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 

U prodejců dřevostaveb neboli na pilách: Morávek, Novotný, u architektů a tesařů. Zejména však 
na e-shopu  

 http://www.mavlnka.cz/umelecko-remeslna-dilna/ze-dreva/drevene-kliky/ 

7. Jakým způsobem budete propagovat značku Regionální produkt Český ráj.  
(Zakroužkujte způsoby propagace značky, které předpokládáte, že budete používat.) 

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



 

   

• 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,  

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

• ANO použití loga při prezentačních akcích, kurzech atp. 

• další způsoby:  


