
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Marta Novotná 

Adresa: Hustířanská 96, Velichovky 552 11 – doručovací adresa,  místo kde výřezávám je obec 

Libunec – mezi Turnovem a Jíčínem 

Tel.:731 96 86 12 

E-mail:  novotnamarta@centrum.cz 

Webové stránky: https://www.drevorezby-marta.cz/  

 

Popis produkce 

Výroba dřevěných dekoračních soch, jak do interiéru, tak exteriéru pomocí dlát či motorových pil. 

Tvořím i na přání zákazníka. 

 

1. Místní výroba 

Své sochy vyřezávám v obci Libunec (mezi Jičínem a Turnovem), na farmě ležící nedaleko lesa. 

Materiál – dřevo k výrobě svých soch převážně kupuji na pilách, nebo odkupuji od soukromníků, 

stává se ale i, že zákazník chce vyřezat sochu z vlastního kusu dřeva. Sochy pak dále ošetřují 

přírodními oleji (lněným, světlicovým,..),pokud jsou sochy určeny do interieru, do exterieru je 

ošetřuji  přípravky proti vnějším vlivům (déšť, sníh, vlhko,..) 

 

2. Ekologie 

Zprvu své práce si vyberu vhodný kus dřeva pro mou sochu, ten pak nahrubo opracuji motorovou 

pilou nebo kotoučovou flexou, dále pak pokračuji ručně dláty. Hotovou věc pak ještě napustím 

oleji, nebo patinuji, jak jsem se již zmiňovala v předchozím odstavci. 

Během mé práce vznikne dřevěný odpad, větší kusy odřezků slouží jako topné palivo, hoblinami 

pak podestýlám zvířata, která na farmě chováme. 
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4. Tradice a značka 

Firma Dřevořezby z Ráje funguje od roku 2012. 

 

5.  Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region 

Má značka zatím žádný certifikát kvality nevlastní. 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Mé výrobky je možné zakoupit po domluvě přímo u mě v dílně v obci Libunec. Dále se mé výrobky 

dají zakoupit v TIC Trosky nebo v kreativním obchůdku Filia ve Dvoře Králové nad Labem. 

Každoročně se účastním různých řemeslných trhů, jako např.: vánoční trhy v Kuksu , Turnově, 

Praze a  Maloskalsku 

 

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 
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