
Formulář pro uchazeče o značku 

Regionální produkt Český ráj

Kontaktní údaje

Jméno: Jolana Stáňová

Adresa: Vranové 1. díl 13, 468 22 Malá Skála

Tel.: 604 478 155

E-mail: jolana.stanova@atlas.cz

Popis produkce

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

Přírodě blízký chov včel s produkcí včelařských výrobků a vzdělávací činností. 

Chov včel
* zohledňuje přirozené procesy v celoročním rytmu života včelstva (např. jarní rozvoj bez 
podněcování a urychlování vývoje včelstva, respektování rojivosti jako prostředku 
rozmnožování včelstva, chov bez mateří mřížky – neomezený pohyb matky v hnízdě, 
testovací včelstva s volnou stavbou; oddělky tvořím v přirozeném období rojení, tj. v období 
vrcholící síly včelstva 
* zavádění prvků biochovů – úlový systém (Dadant) pouze z přírodních materiálů, 
podkladové plásty z vlastního vosku,  pro léčení varroázy je využíváno mechanických metod 
a prostředky na přírodní bázi (kyselina šťavelová, thymol, byliny), v úlech jsou ponechávány 
dostatečné zásoby medu pro přezimování
* využití prvků biodynamického zemědělství – ošetřování včelstev dle fází měsíce 
ovlivňujících pohyb vody v organismech, využití rostlinných preparátů při podzimním 
zakrmování

Produkty
med, propolisová tintura, maceráty bylin s medem, vosk, včelami ovlivněná voda

Vzdělávací činnosti
program pro školní třídy
včelařský kroužek
konzultace začínajícím včelařům



1. Místní výroba

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

Obhospodařuji dvě stanoviště:

* Sněhov 689, Malá Skála (katastr 690317) – základna s včelařskou kůlnou
* Skuhrov u Žel. Brodu (katastr 749028)
* v letošním roce plánuji umístění dalších včelstev na Chloumku (Bělá u Turnova 695572 a 
v Hrachovicích (Sekerkovy Loučky 695670)

2. Ekologie

Popište výrobní proces.

Viz bod „Popis produkce“

Popište používané technologie.

Stáčím med dle množství pomocí elektrického i ručního medometu. K tavení vosku potřebuji 
plyn, během sezóny využívám malou sluneční tavičku na vosk. Úly desinfikuji v parafínové 
lázni.

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

Drobný odpad (obaly od léčiv, krmiva apod.) třídím, organický odpad (např. zbytky včelí 
stavby po vytavení vosku) kompostuji.    

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný?

Pro chov včel využívám úlové systémy z přírodních materiálů. Vyhýbám se využívání prvků 
z umělé hmoty. Jako obalový materiál na produkty používám sklo. 

4. Tradice a značka

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

Od roku 2020 – Včely Jolana, www.vcelyjolana.cz, fb profil Včely Jolana 

Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání 
dané technologie v regionu Český ráj.

Na jaře 2020 bylo založeno včelařské stanoviště na Sněhově. Vzniklo ve spolupráci se značkou 
Bylinky z ráje a doplňuje bylinný biotop zahrady Bylinky z ráje. V roce 2021 bylo stanoviště 
rozšířeno z tohoto chovu o 3 mladá včelstva a několik včelstev bylo přemístěno na nové stanoviště do 

http://www.vcelyjolana.cz/


Skuhrova u Žel. Brodu na pozemek Statku u Macháčků, kde posiluje opylovací službou pěstování 
ekologickou produkci zeleniny.

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

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky

včelařské stanoviště Sněhov 689, 468 22 Malá Skála

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/

	Formulář pro uchazeče o značku
	Regionální produkt Český ráj
	Popis produkce
	1. Místní výroba
	2. Ekologie
	Pro chov včel využívám úlové systémy z přírodních materiálů. Vyhýbám se využívání prvků z umělé hmoty. Jako obalový materiál na produkty používám sklo.
	4. Tradice a značka
	5. Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region


