
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Kofola a.s. 

Adresa: Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov, Česká republika 

Tel.: 724794473 

E-mail: karel.sotek@kofola.cz 

 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

Sedmihorka nesycená – balená voda 

Sedmihorka jemně sycená - balená voda 

Sedmihorka jemně sycená s příchutí citron – balená voda 

Sedmihorka jemně sycená s příchutí jahoda – balená voda 

Sedmihorka jemně sycená s příchutí pomeranč – balená voda 

Sedmihorka VITAL jemně sycená s příchutí ginkgo biloga balená voda 

           



 

  

Sedmihorka černý čaj s příchutí broskve – balený čaj 

Sedmihorka zelený čaj s příchutí jahoda – balený čaj 

Sedmihorka zelený čaj s příchutí citron  - balený čaj 

Sedmihorka bílý čaj s příchutí černý bez – balený čaj 

 

1. Místní výroba 

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

obhospodařované pozemky). 

 

Kofola a.s., závod Mnichovo Hradiště 

Černá Silnice 888 

295 01 Mnichovo Hradiště 

 

Souřadnice vrtů pro pramenitou vodu Sedmihorka v GPS: 
V systému S-JTSK: 
Vrt HV-3: 
X= -1000242,52                     Y= -698788,64  
Vrt HV-4: 
X= -1000283,35                     Y= -698798,54 

 
 



 

  

Po převodu do systému WGS-84 (GPS): 
Vrt HV-3: 
X= 50°31´16,1´´                     Y= 14°57´14,4´´ 
Vrt HV-4: 
X= 50°31´14,8´´                     Y= 14°57´14,2´´ 

 

 

 

 

 



 

  

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

nakupovaných polotovarů). Použité suroviny a jejich původ (v %): 

 

Sedmihorka nesycená  balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č. 275/2004Sb. Požadavky pro balené vody 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

pramenitá voda (ČR) 

 

Sedmihorka jemně sycená balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č. 275/2004Sb. Požadavky pro balené vody 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

pramenitá voda (ČR) 

CO2 max. 4 g/l (EU) 

 

Sedmihorka jemně sycená s přichutí citron balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

Použité suroviny a jejich původ (v %): 

- Voda   97,2% (ČR) 

- Cukr  2,5% (EU) 

- Oxid uhličitý 0,3% (EU) 

- Kyselina citrónová  0,23% (EU, China) 

- Sladidla: aspartam <0,1%, acesulfam K <0,1% (EU, China) 

- Konzervant: Benzoan sodný <0,1% (EU, China) 

- Přírodní citrónové aroma <0,1% (EU) 



 

  

Sedmihorka jemně sycená s příchutí jahoda balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

Použité suroviny a jejich původ (v %): 

- Voda   97,2% (ČR) 

- Cukr  2,5% (EU) 

- Oxid uhličitý 0,3% (EU) 

- Kyselina citrónová  0,23% (EU, China) 

- Sladidla: aspartam <0,1%, acesulfam K <0,1% (EU, China) 

- Konzervant: Benzoan sodný <0,1% (EU, China) 

- Přírodní jahodové aroma s jiným přírodním aroma <0,1% (EU) 

 

Sedmihorka jemně sycená s přichutí pomeranč balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

Použité suroviny a jejich původ (v %): 

- Voda   97,2% (ČR) 

- Cukr  2,5% (EU) 

- Oxid uhličitý 0,3% (EU) 

- Kyselina citrónová  0,23% (EU, China) 

- Sladidla: aspartam <0,1%, acesulfam K <0,1% (EU, China) 

- Konzervant: Benzoan sodný <0,1% (EU, China) 

- Přírodní pomerančové aroma <0,1% (EU) 

 

 

 

 

 



 

  

Sedmihorka VITAL jemně sycená s příchutí ginkgo biloba balená voda 

Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn: 

Vyhláška č.335/1997Sb. Nealkoholické nápoje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 

Použité suroviny a jejich původ (v %): 

- Voda  95,2% (ČR) 

- Glukózo-fruktózový sirup  4,5% (EU) 

- Oxid uhličitý 0,3% (EU) 

- Kyselina citrónová  0,2% (EU, China) 

- Aroma <0,1% (EU) 

- Extrakt ginko biloba <0,1% (EU) 

- Extrakt zeleného čaje <0,1% (EU) 

- Sladidla: aspartam <0,1%, acesulfam K <0,1% (EU, China) 

- Konzervant: Benzoan sodný <0,1% (EU, China) 

Vitamíny: vitamín B6, kyselina listová <0,1% (EU) 
 

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

Pramenitá voda Sedmihorka je čerpána z hlubin Českého ráje a po odstranění železa je stáčena do čerstvě 

připravených PET lahví. 

  

Popište používané technologie. 

Mechanické odstranění železa pomocí membránové filtrace. Plnění vody do PET lahví na stáčecí lince Sidel. 

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

Během výrobního procesu, může dojít k chybnému vyfouknutí lahve – tyto jsou lisovány a předávány k 

recyklaci.  

Přepravní materiál (papír) - je hromaděn a předáván k recyklaci.  

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

Obaly našich výrobků jsou po vyprázdnění plně recyklovatelné – etikety, víčka, balící folie i samotná lahev. 

 



 

  

4. Tradice a značka 

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

 (Můžete doložit historické prameny a dokumenty, dobové fotografie.) 

Značka je nová a výrobky se začnou vyrábět a prodávat od poloviny roku 2013. 

 

Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání dané technologie 

v regionu Český ráj. 

Historie závodu v Mnichově Hradišti se pojí s rokem 1947, kdy Josef Menčík, okr. pomolog 

v Poděbradech koupil pozemek u Jizery asi 1 km od Mnichova Hradiště a založil zde firmu „Pomologie“ na 

zpracování jablek.  

V roce 1949 se podnik s 10 zaměstnanci stal součástí „Podkrkonošské Fruty“. Potom dochází 

k rozšiřování výroby. Hlavním programem byla výroba ovocných vín, limonádových sirupů a pasterovaných 

moštů. Po územním rozdělení přechází podnik pod Středočeskou Frutu. 

V roce 1957 se staví nové budovy laboratoří, údržby a autodílny. Roku 1958 se začíná stavět velká 

lisovna se splavem na plavení jablek a linka na zpracování barevného ovoce a v roce 1960 se staví studně 30 

a 32 metrů hluboké s vydatností 20l/s. Rozšiřuje se výroba moštů na nové lahvárenské lince s pasterací. Po 

roce 1975 dochází k dalšímu velkému rozšíření areálu i výroby, zvyšuje se kapacita zpracování ovoce na lisu 

Bucher HP5000. Je postavena nová hala pro výrobu konzumních sirupů, hala pro limonádovou linku, hala 

pro výrobu ovocných koncentrátu. Také dochází k rozšíření výrobního sortimentu o rum a vodku, ale ruší se 

výroba ovocných vín. 

V roce 1990 se ze závodu Středočeská Fruta stává LIMONA a.s. Výrobní sortiment se mění, zůstává 

výroba limonád, konzumních sirupů, zpracování ovoce, výroba koncentrátu, ruší se stáčení rumu a vodky. 

Staví se krabicová linka PKL 1l a 0,3l. V roce 1999 Limona a.s. končí. 

V roce 2000 – 2001 – podnik v konkurzu 

2001 – 2002 – firma Transcentrum zde má jen sklady 

Historie Kofoly v Českém ráji se pojí se společností KLIMO s.r.o. , která se zabývala  výrobou limonád 

(celkem 58 druhů) pro široké spektrum zákazníků. Působila od roku 1992, kdy byla tato ryze česká firma 

založena v prostorách bývalého měšťanského pivovaru v Klatovech. Kromě provozovny v Klatovech mělo 

KLIMO  provozovnu v Mnichově Hradišti a to od roku 2002. Společnost vlastnila certifikáty o kvalitě svých 

výrobků a šetrnosti k životnímu prostředí (ISO 9001:2001 a ISO 140001). 

V roce 2006 vstoupila do KLIMO s.r.o. (předchozími majiteli a provozovateli byly společnosti Limona 

a Transcentrum) společnost Kofola a.s., která je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů 

ve středoevropském regionu. Úspěch společnosti je postavený na silných značkách, inovacích, kvalitě, 

kvalifikovaných lidech a uvážlivých investicích do budoucnosti. 

 

 



 

  

 Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických 

nápojů se sedmi výrobními závody na čtyřech trzích střední a východní Evropy. Celkově společnost v České 

republice zaměstnává 700 lidí. 

 Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou Kofola, 

řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, dětský nápoj Jupík a Jupík Aqua, přírodní pramenitá voda 

Rajec a Rajec Bylinka, hroznový nápoj Top Topic a Vinea, pravá americká RC Cola a Chito Tonic. 

 V roce 1993 rodina řeckého rodáka Kostase Samarase koupila sodovkárnu státního podniku Nealko 

Olomouc v Krnově a zahájila výrobu sycených nápojů pod původním názvem SP Vrachos s. r. o. 

 V roce 1996 došlo k založení dceřiné dopravní společnosti SANTA - NÁPOJE KRNOV. Tento rok je také 

považován za oficiální vznik společnosti Kofola, jak ji známe dnes. Rok 1998 je v Kofole charakteristický 

technologickým rozvojem a vstupem na slovenský trh nebo založením dceřiné distribuční společnosti SANTA 

NÁPOJE SLOVENSKO spol. s r. o. V roce 1999 byla představena značka Jupí.  

V roce 2000 firma poprvé spojila svůj výrobní program s nápojem Kofola, když s opavskou 

farmaceutickou společností Ivax, tehdejším vlastníkem značky, uzavřela licenční smlouvu na jeho stáčení. 

Koupě registrované ochranné známky Top Topic v roce 2001 a znovuuvedení tohoto tradičního nápoje s 

obsahem hroznové šťávy na český a slovenský trh. Dalším příspěvkem na trh byl také nový přírůstek rodiny 

Jupí – ovocný nápoj pro děti Jupík. Na Slovensku došlo k zahájení výstavby výrobního závodu v Rajecké 

Lesné.  

 2002 rok expanzí a strategických investic - nákup registrované obchodní známky a originální 

receptury tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 milionů korun. Obchodní jméno společnosti v 

České republice a její dceřiné společnosti na Slovensku bylo změněno na Kofola, a.s. HOOP v Polsku koupil 

většinový podíl výrobce minerální vody a nápojů v Grodzisk Wielkopolski.  

 V Polsku byla založena v roce 2003 dceřiná společnost pod obchodním jménem Kofola Sp. z o.o. 

Kofola a.s. získala certifikaci svého systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Polský HOOP získal 50 % akcií 

společnosti Megapack v Rusku a vstoupil na Varšavskou burzu cenných papírů.  

 V roce 2004 byla první inovace československého tradičního nápoje Kofola po 40 letech existence – 

představení značky Kofola Citrus. Kofola pokračovala v expanzi se založením dceřiné společnosti Kofola Rt. v 

Maďarsku. Na český a slovenský trh navázala výstavba nového výrobního závodu v polském Kutnu a Lodži. 

Vstup do segmentu balených vod s pramenitou vodou Rajec.  

 V roce 2005 bylo slavnostní otevření nového výrobního závodu v Polsku. Jednalo se o největší českou 

investici v této zemi vůbec. Produktové portfolio na českém a slovenském trhu společnost rozšířila 

znovuuvedením nápoje Chito Tonic a stala se také výhradním výrobcem a distributorem nápoje Capri-Sonne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Kofola se stehuje do Českého ráje v roce 2006, kdy došlo ke koupě české nápojářské společnosti 

Klimo, s.r.o., které působilo v Mnichově Hradišti od roku 2002. Od té doby se investují nemalé částky na 

modernizace a rozvoj tohoto závodu. V současné době zaměstnává závod v Mnichově Hradišti 112 

zaměstnanců. Závod disponuje celkem čtyřmi linkami – třemi linkami na PET láhve a jednou KEG linkou. 

Na první lince se plní sycené nápoje do 2l formátu Kofola Original, Citrus, Bez cukru a Citrocola. Díky 

nové úpravně vody je i v Mnichově Hradišti možné vyrábět RC colu. Nově se tu také plní formát 1,5l: Kofola, 

Orangina, Top Topic  a RC cola, Saguaro. 

Druhá linka rovněž PET formát je naši nejnovější linkou a nazývá se hotfill. Jedná se o horké plnění 

bez konzervantů. Nyní na této lince vyrábíme hlavně naše lahvinky, tedy extra husté sirupy v několika 

příchutích, dále novinku Natelo, Snipp, čaje Pickwick, Jupík, Jupík sport, Jupík aqua. 

 Třetí linka je nejvýkonnější linkou v České republice. Plní se zde formáty 0,5l a formát 2l. Hlavními 

výrobky jsou Kofola Original, Citrus, Bez cukru a višňová, Freeway. 

 Představení nového výrobku Rajec Bylinka v roce 2007 - přírodní pramenité vody obohacené o 

rostlinné výtažky z meduňky a mateřídoušky. Při premiérové účasti v žebříčku 100 obdivovaných firem České 

republiky obsadila Kofola 8. místo. Akcionáři společností Kofola Holding a.s. a polské nápojářské trojky Hoop 

S. A. uzavřeli vstupní dohodu o sloučení obou firem.  

 V roce 2008 nově vzniklá skupina Kofola - Hoop získala nového investora - společnost Enterprise 

Investors se 42,45% akcií. Majoritní podíl společnosti zůstává nadále u českých majitelů. Společnost Kofola 

na Slovensku koupila ochrannou známku Vinea. Nápoj Kofola začal být nově ve verzi Kofola Bez cukru.  

 Změna jména společnosti Kofola - Hoop S.A. na Kofola S.A se stalo v roce 2009. Rozšíření výrobních a 

skladovacích prostor v Rajecké Lesné na Slovensku - investice ve výši 10 mil. EUR. V první polovině roku 2009 

vykázala skupina Kofola konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,498 mil. EUR. 

 Akvizice firmy Pinelli v roce 2011 doplnila portfolio o energetické nápoje Semtex a Erektus.  

Představení novinek Vinea Rose, Kofola Extra bylinková, Jupí sirupy v sáčcích a doplnění řady Rajec o nové 

příchutě. Kofola se objevila po několika letech znovu v plechovce.  Investici ve výši 150 mil. Kč do moderní 

technologie hotfill umožnila výrobu nápojů bez konzervantů - Jupí sirupy Superhusté, Snipp s kousky aloe 

vera a Pickwick ice tea.  

 V roce 2012 Kofola Holding a.s. se přejmenovala na Kofola ČeskoSlovensko a.s.  

Představení novinek Rajec kojenecká voda, bylinné sirupy Jupí, Semtex Cool, Semtex Crazy, Chito Ginger 

Beer a Cloudy Lemon. Generální ředitel Kofoly Jannis Samaras vyhrál titul Podnikatel roku 2011. 

Vinea a Pickwick ice tea se začaly vyrábět v plechovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

V roce 2013 Kofola  a.s. přichází na trh s novinkou, pramenitou vodou z Českého ráje Sedmihorka 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pramenitá voda Sedmihorka  pochází z Českého ráje, z velmi oblíbené oblasti České republiky kde se 
skýtá krásná krajina se všuděpřítomnými odkazy na rozmanitou historii. Poskytuje člověku odpočinek pro 

tělo i mysl. 
 

 
 

 
 
Základní nabídka pramenité vody Sedmihorka je ve čtyřech segmentech: 
 
Sedmihorka pramenitá voda přírodní 

- Sedmihorka pramenitá voda nesycená 1,5L PET 
- Sedmihorka pramenitá voda jemně sycená 1,5L PET 

Sedmihorka pramenitá voda ovocná 
- Sedmihorka s příchutí citrón jemně sycená 1,5L PET 
- Sedmihorka s příchutí jahoda jemně sycená 1,5L PET 
- Sedmihorka s příchutí pomeranč jemně sycená 1,5L PET 

Sedmihorka VITAL funkční nápoj na základě pramenité vody 
- Sedmihorka VITAL s příchutí ginkgo biloba jemně sycená 1,5L PET 

Sedmihorka čaje z pramenité vody 
- Sedmihorka zelený čaj s příchutí citrón 1,5L PET 
- Sedmihorka zelený čaj s příchutí jahoda 1,5L PET 
- Sedmihorka černý čaj s příchutí broskev 1,5L PET 
- Sedmihorka bílý čaj s příchutí černý bez 1,5L PET 

 

Sedmihorka je sice smyšlený název, ale spojujeme ji s přírodou, lidmi 

a historií Českého ráje. Proto se hrdě hlásíme ke značce Regionální 

produkt Český ráj. 

 

Pramenitá voda Sedmihorka je český výrobek, z nádherné přírodní 

oblasti, který má v sobě záruku na úspěch. Potvrzením kvality pro 

pramenitou vodu Sedmihorka je známka Český výrobek 

GARANTOVÁNO Potravinářskou komorou ČR. 



 

  

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… 

 ISO 9001, IFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

 Nový výrobek 

 

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,  

 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, 

 logo Regionální produkt Český ráj bude společně s logem Sedmihorka hlavním motivem na všech 

materiálech: etikety, odnosné ucho, potištěná fólie, internet www.sedmihorka.com, propagačních 

materiálech (cenovky, wrapy, letáky, POS materiály) 

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/
http://www.sedmihorka.com/

