
Katalog certifikovaných 
výrobků, potravin, služeb a zážitků

Přinášíme Vám to pravé ze Šumavy

www.regionalni-znacky.cz

 2021
2022

ŠUMAVA
originální produkt



Aktuálně o regionální značce 
ŠUMAVA originální produkt® 
na webu www.regionalni-znacky.cz/sumava
a také na sociálních sítích: 
facebook.com/isumava 
facebook.com/sumavaoriginalniprodukt



Regionální značení 
výrobků a služeb
v cestovním ruchu
Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt® 
je od roku 2006 udělována řemeslným výrobkům, potravinářským, 
zemědělským a přírodním produktům, od roku 2008 také ubytovacím 
a stravovacím službám a od roku 2013 i zážitkům.

V tomto katalogu najdete výrobky, ubytovací a stravovací zařízení 
a zážitky, které splňují certifikační kritéria.

Takto označené výrobky je možné zakoupit přímo 
u výrobce na uvedené adrese.

U výrobků šumavská značka garantuje: 
 • produkt je vyroben na Šumavě místním výrobcem
 • produkt je kvalitně zpracovaný 
 • produkt je šetrný k životnímu prostředí
 • produkt je výjimečný ve vztahu k Šumavě (např. podílem místních 

surovin a ruční práce, tradičními postupy atd.).

Certifikované ubytovací a stravovací služby garantují:
 • kvalitní péči o zákazníka
 • výjimečnost nabízených služeb
 • poskytování aktuálních informací o regionu
 • šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí
 • stravovací zařízení nabízí alespoň 3 tradiční regionální pokrmy

Certifikovaný šumavský zážitek garantuje:
 • výjimečnost zážitku
 • kvalitu nabízené služby
 • zaručení bezpečnosti zážitku
 • poskytnutí ucelených informací o nabízeném zážitku
 • šetrnost k životnímu prostředí

Regionální značku ŠUMAVA originální produkt® spravuje 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Značku uděluje 
nezávislá Certifikační komise, složená ze šumavských výrobců či 
podnikatelů, zástupců krajských úřadů, RRA Šumava, Asociace 
regionálních značek, Ministerstva životního prostředí ČR, 
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Správy NP a CHKO Šumava, Hospodářských komor a dalších 
místních organizací. Certifikační komise také pečlivě dohlíží 
na kvalitu a plnění certifikačních kritérií u výrobků a služeb 
označených logem ŠUMAVA originální produkt®.

Proč kupovat místní výrobky 
a využívat značených služeb
Místní výrobky jsou výjimečné svojí vazbou na region z pohledu 
tradice,  použitím místních surovin, ručním zpra-
cováním, motivem nebo originalitou. Jejich 
zakoupením získáte originální a autentický 
suvenýr nebo dárek ze Šumavy.

Certifikovaná služba 
v cestovním ruchu vám 
zaručí, že budete 
spokojeni nejen 
s její kvalitou, ale 
zároveň vám zde 
nabídnou vždy „něco 
navíc“. Regionální 
značka pomáhá 
odlišit pravé od 
falešného. Zabraňuje 
zneužívání názvů 
a symbolů spojených 
s regionem, a tedy 
zneužívání jeho 
kulturního a přírodního 
bohatství. Zároveň pod-
poříte konkrétního výrobce 
či podnikatele, ekonomiku 
regionu i ochranu životního 
prostředí.
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Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků 
spojených s tradicí a umem místních lidí, kvalitních a šetrných 
k životnímu prostředí. Regionální značky vám pomohou takové 
výrobky objevit a užít si atmosféru našich regionů netradičním 
způsobem. Již 30 regionů se zapojilo do Asociace regionálních 
značek, z. s., která značení rozvíjí  
a koordinuje na národní úrovni. 

Pro jednotlivé regionální značky zapojené do Asociace je 
charakteristický jednotný vizuální styl a respektování stejných 
pravidel udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují 
ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Regionální značky 
jsou tu pro Vás, aby Vám pomohly objevit to pravé z našich 
regionů!
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Elektrokolem 
šumavskou přírodou 
Poznávejte úchvatnou šumavskou 
přírodu na kole a přitom bez námahy. 
Každému z vás vysvětlíme ovládání 
elektrokola a doporučíme zajímavé 
trasy a místa. Dbáme na bezpečnost, 
naše elektrokola jsou pravidelně servi-
sována. Nemáte čas se pro kola stavit, 
nebo je chcete vrátit jinde než v Železné 
Rudě? Žádný problém, po domluvě kola 
dovezeme. Rádi vyhovíme i skupinám, 
zajišťujeme firemní akce na míru. 

Elektrokola-Šumava.cz • 
Nad Rybníkem 356, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 602 522 270
info@elektrokola-sumava.cz
www.elektrokola-sumava.cz

Zážitkové degustační 
prohlídky minipivovaru 
Šumavský pivovar Vimperk 
nabízí nový formát prohlí-
dek. Přímo od majitele a sládka se 
dozvíte o surovinách, postupu výroby 
a historii vaření piva, ale i zajímavosti 
o australských alech, které vaříme ve 
spolupráci s australským minipivovarem 
v Sydney. Ochutnat můžete několik 
druhů piva přímo z ležáckých tanků, ale 
i vzorky sladiny, mladiny a mláta. Můžete 
si vyzkoušet i některé činnosti sládka, 
zakoupit pivo v lahvích, sklenice a další 
suvenýry. 
Šumavský pivovar Vimperk • Steinbrenerova 48, 
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Zážitek

Zážitek
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Šumavské zastavení 
se Štěpánkou 
Pořádáme tvůrčí dílny 
zaměřené na rukodělné práce s využitím 
různých výtvarných technik. Účastník 
získá svým aktivním zapojením nejen 
výrobek, ale především prožitek ze své 
tvorby a radost z nové zkušenosti. 
Zároveň u něho podpoříme jeho fantazii, 
kreativitu a příjemně se odreaguje. Téma 
je vždy vybíráno tak, aby všichni účast-
níci byli schopni se zapojit bez ohledu 
na věk, schopnosti a dovednosti. 
Štěpánka Balvínová Žáková • 
Volšovská 492, 342 01 Sušice 
tel.: +420 602 493 475 
stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz

Zážitek

Staročeský řemeslný jarmark 
na Linecké stezce
Na jarmarku, který probíhá 
každý rok na konci května, můžete 
shlédnout předvádění starých řemesel 
a nakoupit vlastnoručně vyrobené 
výrobky přímo od řemeslníků. Je 
připraven celodenní kulturní program, 
příjezd parního vlaku Peklík a mnoho 
další zábavy. Celý zážitek zpestří téměř 
sto stánků pouze s výrobky řemeslné 
povahy, staročeskou kuchyní, vybranými 
pochoutkami a nápoji. 

Město Netolice • Mírové náměstí 208, 
384 11 Netolice • tel.: +420 388 324 267 
+420 608 965 919 • matrika@netolice.cz  
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

Zážitek

Dobrodružství v Jiřičné  
Užijte si dobrodružství 
v Outline Jiřičná. Najdete 
zde vše na jednom místě, zajímavé 
programy pro školy, skupiny i rodiny. 
K dispozici je veliká zahrada se 
spoustou herních prvků. Nedaleko je 
les vhodný pro venkovní aktivity, skály 
na lezení a paintball. Využít můžete 
lanové centrum, jízdárnu, půjčovnu 
horských kol, lodí a dalších sportovních 
potřeb. Po dohodě vám zorganizujeme 
téměř jakoukoliv aktivitu i mimo naši 
nabídku. 

Outline Centrum s.r.o. • Jiřičná 3, 342 01 
Petrovice u Sušice • tel.: +420 601 323 259
jiricna@outline-travel.com
www.jiricna.com, IG: @outlinecentrum

Zážitek
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Pohádková chalupa – 
Za pohádkou 
na Šumavu
Výstava skřítků, víl a pohádkových 
bytostí je jedinečná na Šumavě. 
Návštěvníci se zde vrátí do říše pohádek 
a snů. Snažíme se o to společně se všemi 
pohádkovými bytostmi. Panství víly 
Šumavy je nejen pro víly, skřítky a pohád-
kové bytosti, ale i pro všechny s duší 
dítěte. O prázdninách je otevřená 
kreativní dílnička a občerstvení. 
Parkování je přímo u chalupy. Ideální 
místo i pro školní výlety.  

Pohádková chalupa • Mlázovy 18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, +420 777 310 711
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovachalupa.cz

Zážitek

Pension Grantl 
Jedinečná prvorepubliková atmosféra 
obklopená okouzlující šumavskou 
přírodou. Apartmány jsou luxusně 
vybaveny a spát můžete ve více než sto 
let starých zrestaurovaných postelích 
s kvalitními pérovými matracemi 
a povlečením z pravého českého kana-
fasu. U nás najdete i dobové wellness 
v podobě netradiční finské sauny 
a venkovního parního sudu. Nabízíme 
i půjčení 4 elektrokol, 4 párů sněžnic, 
nebo nádobí na rýžování zlata. Stačí 
jen přijet a užívat si opojnou atmosféru 
tohoto místa. 
Pension GRANTL  
Nerudova 235, 341 92 Kašperské Hory 
tel: +420 737 222 023 • info@pension-grantl.cz 
www.pension-grantl.cz • FB: Pension Grantl

Pečení chleba v lenorské peci 
Lenorské pečení se koná 
každou poslední sobotu 
v měsíci vždy od dubna 
do prosince, v dopoledních hodinách. 
Pec je vytápěna dřevem tradičním způ-
sobem. Pečeme pšenično-žitný chléb, 
i další druhy drobného pečiva (houstičky, 
česnekové placky, při tradičních svátcích 
na Velikonoce a Vánoce pečeme spe-
ciální druhy pečiva – vánočky, mazance, 
koláčky). Těsta zaděláváme ručně, pečivo 
tvarujeme také ručně.  

Velká Lóže Pecařská Lenora, spolek • 
Augustin Sobotovič 
384 42 Lenora 33 
tel.: +420 723 015 152
www.tinyurl.com/yb3fvlzg

Zážitek
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Aparthotel&Wellness 
Knížecí Cesta  
Ubytování ve 27 stylových apartmánech 
o různých velikostech u klidného 
břehu Lipenského jezera. Z wellness 
služeb nabízíme finskou-infra-parní 
saunu, masáže či horké koupele. Dále 
občerstvení, půjčovnu (elektro čluny, 
elektro kola, cyklo kola, segway, paddle 
boardy), zvířecí koutek a mnoho ven-
kovních aktivit (grily, ohniště, sportovní 
a dětská hřiště, chytání pstruhů ve 
vlastním rybníčku). V okolí je nádherná 
šumavská příroda s úchvatnými výhledy 
na lipenské zátoky. 
Aparthotel&Wellness Knížecí Cesta 
Bližší Lhota 11, 384 51 Horní Planá
tel.: +420 380 603 603, +420 702 008 953
hotel@knizecicesta.cz • www.knizecicesta.cz

Hotel a restaurace U Martina
Na břehu řeky Vltavy stojí náš rodinný 
hotel s tradiční restaurací a výhledem 
na hrad Rožmberk. Nabízíme poctivou 
kuchyni jižní Šumavy, stejně jako kva-
litní ubytování. Hosté mají k dispozici 
wellness studio, hotelové infocentrum, 
půjčovnu lodí, raftů a elektrokol. Hotel 
je ideální nejen pro turisty či rodiny 
s dětmi, ale díky své kapacitě i pro 
pořádání firemních akcí a oslav. 
Kapacita 32 lůžek, 
restaurace s terasou 250 míst. 

Hotel U Martina / MZM s.r.o. • 
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79  
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112  
hotelumartina@seznam.cz  
www.hotelumartina.cz

U Hojdarů 
Klid a soukromí najdete v novostavbě
ve stylu šumavské chalupy s dřevěným 
interiérem a nádherným výhledem 
na Chalupskou slať. Kapacita pouhých 
5 lůžek zaručuje nerušený odpočinek 
v plně vybavených pokojích s kuchyň-
ským koutem. Pro hosty je také k dispo-
zici venkovní posezení s ohništěm, 
dětské hřiště a kolárna/lyžárna. Místo 
je ideálním východiskem pro cyklistiku 
a lyžování, pěší turistiku i houbaření 
a sběr borůvek. 
Kapacita 5 lůžek 

U Hojdarů • 
Nový Svět 9, Borová Lada, 385 01 pošta Vimperk 
tel.: +420 774 740 410 • uhojdaru@uhojdaru.cz 
www.uhojdaru.cz
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Penzion na Habeši 
Nabízíme dvou až pětilůžkové nad-
standardně vybavené pokoje, dle přání 
se snídaní. Osobní přístup a pohodová 
atmosféra, příprava výletů různé nároč-
nosti, k dispozici mapy a infomateriály, 
úschovna kol i lyží, parkování u chalupy. 
K posezení příjemná terasa, možnost 
grilování a ohniště. K procházkám lákají 
lesy plné hub a borůvek. Hrad Kašperk 
je vzdálený cca 800 m. Krásné místo 
pro vaši rodinnou rekreaci. 
Kapacita 15 lůžek.

Penzion na Habeši • Ing. Milada Janošíková 
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 723 117 746 
janosikovamilada@seznam.cz   
www.penzionnahabesi.cz

Ubytování, kavárna 
a cukrárna „Na Kvildě“ 
Nacházíme se v klidné části Kvildy. 
K dispozici máme 4 pokoje s koupelnou, 
kuchyňkou, TV a Wi-Fi. Posedět můžete 
v kavárně s dětskou hernou a terasou. 
Nabízíme kvalitní kávu a čaje, zákusky 
a domácí dezerty – štrúdly na různé 
způsoby (i slané), čerstvé vafle nebo 
koláče. Dále poskytujeme masáže, 
půjčovnu koloběžek, kol a dalších 
sportovních potřeb.
Kapacita 10 lůžek a 4 přistýlky, 
kavárna 26 míst+terasa. 
Ubytování, kavárna a cukrárna „Na Kvildě“ • 
Alena a Luděk Chrtovi • 384 93 Kvilda 207  
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504 
info@nakvilde.cz • www.nakvilde.cz

Dvorec Nová Hůrka 
Nabízí ubytování ve 3 útulných 
pokojích, každý s vlastním sociálním 
zařízením. K dispozici je společenská 
místnost s kuchyňkou. Pro ubytované 
je možnost parkování, úschovy kol, lyží 
i kočárků. Příjemné prostředí dokreslují 
pasoucí se koně, které majitelé chovají. 
Romantické okolí chalupy je ideální 
pro trávení volného času, pohodové 
posezení na venkovní terase nebo 
u grilu i pro hraní her. 
Kapacita 10 lůžek. 

Dvorec Nová Hůrka • 
Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice-Prášily 
tel.: +420 724 286 951  
srailovalenka@seznam.cz  
www.dvorecnovahurka.cz
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Chata Kvilda 
Můžete se ubytovat v 6 apartmánech. 
K dispozici je venkovní posezení se 
zahradním grilem a ohniště, pro děti 
pískoviště. Samozřejmostí je úschova 
kol a lyží. Lyžařský vlek vzdálený 
pouhých 50 m je vhodný zejména pro 
rodiny s dětmi. V létě může Kvilda 
nabídnout výborné podmínky pro pěší 
turistiku a cykloturistiku. Za domem 
vedou pravidelně udržované lyžařské 
běžecké stopy. 
Kapacita 25 lůžek s možností přistýlky. 

Chata Kvilda 
384 93 Kvilda 77 
tel.: +420 731 723 592 
vostradovsky@kvilda.org 
www.kvilda.org 

Apartmány U Dvou soviczech 
Naše ubytování je zaměřeno 
především na rodiny s dětmi. V 1. patře 
jednopatrového domu je nadstan-
dardně vybavený a velmi prostorný 
apartmán, který má dva pokoje, 
vybavenou kuchyň, samostatnou 
toaletu, koupelnu a prostornou 
chodbu. K dispozici je veliká zahrada 
s posezením, ohništěm, dětským 
hřištěm a terasou, také nechybí 
možnost uskladnění kol, kočárků a lyží. 

Kapacita ubytování 4–5 lůžek.

Apartmány U Dvou soviczech 
384 92 Borová Lada 96
tel: +420 770 180 940
www.udvousoviczech.cz

Penzion U Horejšů 
Můžete se ubytovat v devíti pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, 
TV a ledničkou, k dispozici je společná 
kuchyňka. Jsme součástí areálu 
U Horejšů, ve kterém můžete 
využít restauraci, infocentrum, 
skishop, lyžařský vlek, sjezdovku 
a sport bar s bowlingem. Díky 
velkému prostoru nabízíme zábavu 
i početnějším skupinám. Pro děti je 
k dispozici venkovní hřiště, sezonní 
školka, hračky a dětský koutek. 
Kapacita 18 lůžek a 6 přistýlek. 

Penzion U Horejšů • Zadov 19, 384 73 Stachy 
tel.: +420 777 606 877, +420 606 606 887  
info@uhorejsu.cz • www.sumava-zadov.cz  
www.dovolena-sumava.com
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Srub Javorná 
Romantický srub s vůní dřeva a květin 
rozlehlé zahrady objevíte nad říčkou 
Ostružnou uprostřed luk a lesů. 
Ubytovat se můžete v jednom dvou-
pokojovém a jednom třípokojovém 
apartmánu. V areálu najdete hřiště 
se sítí, posezení na terase, ohniště 
s výhledy na šumavské tisícovky, 
bludiště v louce pro děti aj. Naše 
výletní kniha vám pomůže vybrat 
to pravé toulání Šumavou. 
Kapacita 17 lůžek.
Srub Javorná • 
Javorná na Šumavě, Svinná 9, 339 01 Čachrov 
tel: +420 777 156 771
sumava@srubjavorna.cz  
www.srubjavorna.cz
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Apartmány Modřínový dům 
Stylově zařízené apartmány se nachází 
v okrajové části městečka Horní Planá 
nedaleko Lipenské přehrady. Dva 
luxusní apartmány jsou citlivě zařízeny 
s důrazem na přírodní a ekologicky 
šetrné materiály. Čistý šumavský 
vzduch vábí nejen k aktivní dovolené, 
ale i k vydechnutí od každodenního 
stresu a ke zdravému odpočinku. 
Ideální místo pro letní i zimní sporty 
nebo toulky romantickou Šumavou. 
Kapacita 12 lůžek a 4 přistýlky.

Apartmány Modřínový dům  
Švermova 86, 382 26 Horní Planá
tel: +420 603 333 362 • info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz
Facebook: ModrinovyDum

Ubytování U Beranů
Naše ubytování v soukromí je vyhle-
dávané pro svůj rodinný a přátelský 
přístup ke svým hostům. Objekt je 
postaven a zařízen v typickém horském 
stylu a poskytne vám vítané pohodlí 
a komfort. Nabízíme také společenskou 
místnost s krbem a dětskou hernou, 
venkovní dětské hřiště, ohniště s mož-
ností grilování a parkování. Standardně 
servírujeme snídaně „do postele“. 
Kapacita 17 lůžek a 4 přistýlky.

Ubytování U Beranů • Jiří Beran 
K Samotám 424,  340 04 Železná Ruda 
tel.: +420 378 602 424, +420 776 776 424 
info@uberanu.cz • www.uberanu.cz



Šumavská pečená uzená 
krkovička s tradiční lepenicí 
Jaké je nejtypičtější jídlo jižní 
Šumavy, které kdysi nesmělo chybět 
na jídelním lístku každého správného 
hostince? Uzená vepřová krkovička. 
U nás ji dostanete pečenou na 
česneku, cibuli a kmínu s poctivou 
lepenicí ze šťouchaných brambor 
a bílého kysaného zelí. Naše vepřové 
krkovice, brambory i kysané zelí jsou 
výhradně šumavského původu.
Hotel U Martina / MZM s.r.o. 
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz

Rožmberská jehla 
a restované brambůrky 
s tymiánem
Výběr poctivého šumavského masa 
nabízíme v podobě hovězí svíčkové, 
vepřové panenky a česnekového 
boku s cibulí – to vše na jehle pečené 
a podávané s restovaným bramborem 
na tymiánu. Holdujete-li stravě ryze 
masité, je pro vás tento výběr jasnou 
volbou. Naše hovězí i vepřová masa 
jsou výhradně šumavského původu.
Hotel U Martina / MZM s.r.o.  
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz

Hostina  pánů 
z Rožmberka „pro 4 pány“ 
Vladaři hradu Rožmberku byli 
pověstní bohatými hostinami, kdy 
se stoly prohýbaly pod desítkami 
druhů mas. V našem hotelu si můžete 
tyto slavné hostiny přiblížit. Masa 
jsou naložena ve speciální marinádě 
a dlouho pečena při nízké teplotě, což 
zaručuje křehkost masa a zachování 
jedinečné chuti. Naše masa jsou 
výhradně šumavského původu.
Hotel U Martina / MZM s.r.o. • 
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz

Pečené kuřecí stehno 
s medovou kůrkou 
a tradiční lepenicí  
Stehýnko s kůrkou z medu a poctivou 
lepenicí zažene nejen mlsnou, ale 
i pořádný hlad. Lepenice je snad nej-
oblíbenější přílohou z dětství každého 
správného Šumavana i Jihočecha. Jejím 
nezbytným základem jsou šťouchané 
brambory a kysané zelí. Naše kuřátka, 
domácí med od našich včel i zelí jsou 
výhradně šumavského původu.
Hotel U Martina / MZM s.r.o. • 
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz
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Železnorudské 
uzenářské výrobky – 
řemeslná výroba
Jsme rodinná firma s dlouholetou 
tradicí. Nabízíme široký sortiment 
uzenářských výrobků z řemeslné 
výroby, včetně bavorských specialit. 
Vše bez použití velkovýrobních tech-
nologií a náhražek čerstvého masa. 
K výrobě je používáno maso z jateční 
porážky s certifikátem BIO CZ 601. 
Tradiční řemeslná výroba je návratem 
ke kvalitě.
Řeznictví – uzenářství Šnebergr • 
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda  
tel.: 376 397 432 • info@reznictvisnebergr.cz  
www.reznictvisnebergr.cz

Biomáslo 
a přepuštěné máslo
Máslo vyrábíme tradičním způsobem 
z čerstvého bio mléka od našich kra-
viček. Smetanu stlučeme, oddělíme 
máslo a podmáslí. Pak ho hněteme 
v ledové vodě a tvarujeme. Na výrobě 
se podílí celá naše rodina. Máslo je 
vyráběno ručně, podle vlastí receptury, 
přímo na farmě v malé sýrárně, kde ho 
lze zakoupit spolu s dalšími mléčnými 
produkty.
Rodinná farma – Melcherovi  
Červené Dvorce 11, 342 01 Sušice 
tel.: +420 728 817 271 
syrarnamelcher@seznam.cz
www.tinyurl.com/yddup92n

Uzenářské výrobky 
ze Šumavy
Uzeniny vyrábíme tradičními 
postupy s velkým podílem ruční 
práce. Kromě vody, soli a koření, 
neobsahují žádné náhrady masa 
ani komponenty z obilovin. Udíme 
v klasických udírnách, kouř vytváří 
kvalitní bukové dřevo. Vše prodáváme 
na trzích, ve farmářských obchodech 
a po domluvě i na naší farmě. 
Je možný i rozvoz.
Jiří Zelený • Drouhavec 3, Kolinec  
tel: +420 607 610 176 • info@farmazeleny.cz 
www.farmazeleny.cz

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Pečené kuřecí stehno 
s medovou kůrkou 
a houbovými nudlemi 
V našem kraji byly houby vždy 
nepostradatelnou součástí tradičního 
jídelníčku. Nudle s houbami z našich 
lesů jsou požitek již samy o sobě – 
ovšem s kuřátkem s kůrkou z medu 
a kmínem jsou srdcovou záležitostí 
každého, kdo propadl chutím staré 
Šumavy. Kuřátka, med, zelí i houby 
jsou výhradně šumavského původu.
Hotel U Martina / MZM s.r.o.  
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz
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Hovězí a telecí maso 
z podhůří Šumavy
Zvířata paseme celoročně na loukách 
plných divokých bylin v okolí Lipenské 
přehrady. Ochutnejte BIO hovězí 
a telecí maso, které je pro svou 
křehkost s typickým mramorováním 
oceňováno českými šéfkuchaři. 
Unikátní vlastnosti masa podporujeme 
stařením, metodou suchého zrání, po 
dobu minimálně 21 dní s následným 
dozráním ve vakuovém balení.
Eco-farm s.r.o. 
Prodejna: Kaplická 300, 381 01 Český 
Krumlov
tel.: +420 380 735 022, +420 606 79 79 79
maso@eco-farm.cz • www.eco-farm.cz
F: www.facebook.com/EcoFarmCZ

Hovězí maso
Maso z vlastního chovu masných 
plemen HEREFORD a MASNÝ SIMEN-
TAL chovaných na Šumavě je křehké 
a šťavnaté. Maso pochází z mladých 
zvířat, ve věku 6–24 měsíců, což 
garantuje maso vysoké kvality. Maso 
je zpracováváno ve vlastní bourárně, 
kde před zpracováním 10 dní zraje 
v chladicím boxu. Uzrálé maso je 
následně bouráno a vakuově baleno.

Jiří Zelený • Drouhavec 3, 341 42 Kolinec 
tel.: +420 607 610 176, +420 602 264 019  
info@farmazeleny.cz • www.farmazeleny.cz

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Šumavská zvěřina
Prodejem zvěřiny se zabýváme již 
od roku 1996 a jako rodinná firma 
od samého počátku dbáme na 
vysokou kvalitu, solidní jednání 
a osobní přístup. Nabízíme zvěřinu 
od zvěře spárkaté, pernaté až po 
zajícovité. Při zpracování zvěřiny 
klademe důraz na perfektní ruční 
opracování. Zvěřina od nás je 
bezpečnou a zdravou potravinou.

Ing. Josef Kopačka • 
Petrovice u Sušice 47, 342 01 Sušice 
tel.: +420 376 588 151, +420 603 214 499 
prodej@sumavska-zverina.cz
www.sumavska-zverina.cz

Hovězí maso a masné 
výrobky z Jatek Volary
Na šumavských pastvinách chováme 
skot, který je zárukou produkce vysoce 
kvalitního hovězího masa. Navázali 
jsme tak na více než stoletou tradici 
na Volarsku. Část produkce hovězího 
masa je uznaná a certifikovaná jako 
BIO maso. Volarský salám speciál, 
Volarské jemné párky a Volarská sekaná, 
jsou vyráběny tradičním způsobem.

ZEFA Volary s.r.o.   
Pivovarská 197, 383 01 Prachatice 
tel.: +420 727 981 244, +420 602 184 501 
z.kunes@zzvpt.cz • l.buskova@zzvpt.cz 
www.zefavolary.cz • Prodejna: „Dary 
šumavské přírody“ • Stögrova Huť 522, Volary

, 
o 
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Cukrářské ozdoby
Naše cukrové ozdoby mají nespočet 
využití, můžete je použít nejen ke 
zdobení hnětýnek, ale i perníčků, 
vánočního, velikonočního nebo 
svatebního cukroví, dortů a dalších 
cukrářských výrobků. Jejich výrobě se 
věnujeme profesionálně od roku 2010. 
Za tuto dobu jsme se snažili dovést 
k dokonalosti vzhled i sortiment. 
Ozdoby dodáváme do obchodní sítě 
v České republice, kde si je můžete 
zakoupit.

Pekařství a cukrářství Marešovi • 
Bošice č. 36, 384 81 Čkyně
tel.: +420 602 125 479
mares.fmm@seznam.cz

Křišťálová lízátka z Pošumaví
Naše lízátka jsou bez cukru, velice 
málo sladká, vyrobená ze sladidla 
z cukrové řepy, se zatavenými ozdo-
bami uprostřed. Vybrat si můžete 
z bylinkových, ovocných, s jedlými 
květy nebo s cukrovými přízdobami. 
V našem sortimentu nechybí ani 
turistická lízátka s fotografií památek 
či lízátka ke slavnostním příležitos-
tem. Naše lízátka potěší děti i dospělé 
každého věku.
Iveta Lahovcová, 
Minikavárna Sladká Pauza Žárovná  
Žárovná 18, 383 01 Prachatice
tel.: +420 777 052 275
iveta.lahovcova@seznam.cz
fb: @Minikavárna Sladká PAUZA Žárovná

Čerstvě řezané 
bylinky z Chluman
V KY.BY zahradě pěstujeme na záho-
nech více než dvacet druhů bylinek. 
Bylinky stříháme a vytváříme z nich 
svazečky, jednodruhové se skládají 
pouze z jednoho druhu bylinek, 
vícedruhové svazečky (nazývané ve 
francouzské kuchyni bouquet garni) 
obsahují alespoň tři druhy bylinek 
a někdy se k nim dále přidávají 
i aromatické druhy zeleniny.
KY.BY zahrada Chlumany   
Provozuje Obec Chlumany 
Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí 
tel.: +420 388 329 343, +420 602 328 400  
obec@chlumany.cz • www.kyby.cz

Houby ze Šumavy
Lesní houby nalezené prozkoušenými 
houbařkami v hlubokých šumavských 
hvozdech se tradičním způsobem 
suší a ručně balí u nás na Turnerově 
chatě. Výsledkem je nejen suvenýr 
ze Šumavy, ale i přísada do jídel nebo 
základ na houbovou polévku podle 
receptu, který je součástí balení. Také 
jsou nejdůležitější složkou zdejší 
proslulé houbové polévky.

Ječmínek s.r.o.   
Turnerova chata, Krámek U Vydry, 
Povydří, 341 93 Rejštejn  
tel.: +420 602 210 482  
jaroslavzelinger@hotmail.com
www.tinyurl.com/y7u3tg3r
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í Biosýry z rodinné 
sýrárny Melcher
Sýry vyrábíme z čerstvého bio mléka 
od našich kraviček, které krmíme 
pouze senem a pastvou z horských 
lučin. V sortimentu máme i sýry 
vhodné na grilování, které se neroz-
tékají. Sýry se vyznačují smetanovou 
chutí, jsou vyráběny ručně, podle 
vlastní receptury, přímo na farmě 
v malé sýrárně, kde je lze i zakoupit.

Rodinná farma – Melcherovi 
Červené Dvorce 11, 342 01 Sušice 
tel.: +420 728 817 271 
syrarnamelcher@seznam.cz
www.tinyurl.com/ydbeowwl

Mléčné výrobky 
minimlékárny JOMA
Již od roku 2001 vyrábíme z vlastního 
mléka velmi kvalitní a chutné výrobky 
bez konzervačních přísad. Nabízíme 
čerstvé smetanové sýry ochucené 
bylinkami, měkký tvaroh, Šumaváček 
(lahodný smetanový krém), Dolno-
lhotský sýr (polotvrdý zrající), bílý 
jogurt, kyselé a čerstvé mléko. Naše 
mléčné výrobky lákají mlsné jazýčky 
ze širokého okolí.

Minimlékárna JOMA – Jaroslava Martínková 
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
tel.: +420 376 312 807, +420 604 413 696  
Joma@mymail.cz • http://joma.farm

Pšeničné mouky, 
ječné kroupy
Mlýn Mrskoš navazuje na silnou 
tradici mlynářského řemesla v Horaž-
ďovicích. Vyrábíme a prodáváme 
pšeničné mouky, žitné mouky, ječné 
kroupy, ovesné vločky, BIO produkty 
a mlýnská krmiva. V povědomí 
spotřebitelů jsme spojováni s tradiční 
kvalitou mlýnských produktů 
a následnou spokojeností všech 
zákazníků nejen v České republice.

Mlýn a krupárna Mrskoš 
U Jatek 127, 341 01 Horažďovice 
tel.: +420 376 512 617, +420 777 558 033 
info@mlynmrskos.cz  
www.mlynmrskos.cz

Rendlovy tyčinky
Rendlovy tyčinky se staly symbolem 
pekařství Rendl. Těsto na trvanlivé 
tyčinky se zadělává z hladké pšeničné 
mouky, droždí, soli, vody a rostlin-
ného oleje. Připravují se ručně 
a odsazují se na speciálně vyrobené 
„vlnkové“ plechy. Jsou sypané solí, 
kmínem, mákem nebo sezamem. 
Při správném skladování vydrží 
tyčinky i tři měsíce.

BANDUR spol.s.r.o. 
T.G.Masaryka 516/II., 342 01 Sušice 
tel.: +420 376 524 230  
pekarstvi.rendl@worldonline.cz
www.tinyurl.com/ydekn2pz
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Rožmberský med
Na samotě mám malou včelí farmu, 
odtud včelky každé ráno vylétají do 
okolních čistých smíšených lesů, 
pastvin, luk a zahrad. Květový med 
s obsahem pylových zrnek je zlatavé 
barvy. Medovicový med je hnědé 
až tmavě hnědé barvy. Rožmberský 
med – certifikovaný Český med se řadí 
k nejkvalitnějším výrobkům. Včelařím 
s instinktem a láskou.
Jitka Bieblová   
Přízeř 26, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
tel: +420 607 233 122
jitka.bieblova@centrum.cz
www.samotarozmberk.cz

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Českokrumlovský 
karamel od Vaška
Objevte zhmotněné sny manželů Kal-
kušových o spojení kvalitních potravin 
a poctivé ruční práce – jejich tekuté 
karamely. Kombinují je také s kávou, 
kořením, bylinkami, kakaem i ovocem. 
Tyto překvapivé variace zpestří nápoje, 
wafle, poháry, zeleninové saláty a chilli 
slaný karamel je skvělý i na maso.
Karamelový sen s.r.o. 
U Poráků 512, 381 01 Český Krumlov 
tel.: 723 550 005
info@ceskykaramel.cz  
www.ceskykaramel.cz
Nákup přímo v karamelovně je možný 
po předchozí telefonické dohodě.

Dorty cukrárny 
Café Charlotte
Veškerý sortiment dortů a zmrzliny 
vyrábíme sami, podle svých receptur 
a z prvotřídních surovin. Díky vysoké 
kvalitě výroby a přístupu k zákazní-
kům jsme obdrželi mnoho ocenění 
a certifikátů. V roce 2012 získaly 
některé naše dorty hlavní ceny v sou-
těžích Dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2012 
a Dětská chuťovka 2012.

Café Charlotte  • 
K Samotám 77, 340 04 Železná Ruda 
tel.: +420 602 486 490 • c.charlotte@seznam.cz  
www.cafe-charlotte.cz

Med z Českého lesa
V CHKO Český les se ukrývá naše 
rodinná včelí farma s 50letou tradicí. 
Milovníky medu překvapíme báječ-
nými čistě přírodními produkty 
i neočekávanými specialitkami. 
Včelky zde produkují květový 
i lesní medovicový med prvotřídní 
kvality. Včelaření děláme s láskou, 
a tak péče, kterou včelkám poskyt-
neme, nám vrátí ve formě skvělého 
medu.

Včelařství Thomayer   
Chodov 24, 345 33 Trhanov 
tel.: +420 737 874 583  
vcelarstvi-thomayer@seznam.cz  
www.vcelarstvi-thomayer.cz
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Marmeláda s duší Pošumaví
Ručně vyráběné sladké skleničky 
s úžasnou sytou chutí a ovocnou 
svěžestí. Slazené jsou medem vlastní 
produkce a kvalitním cukrem. 
Zahuštěné citrusovým pektinem 
a vyladěné kapkou čerstvé citronové 
šťávy. Oceněné zlatou, stříbrnou 
i bronzovou medailí ve světové soutěži 
The World´s Marmalade Awards 2019 
a Českým systémem kvality služeb.
Jaroslava Frančíková 
Děpoltice 1, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 732 543 540
marmelady-dzemy@seznam.cz
www.marmeladazposumavi.cz
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Frymburské marmelády
Domácí, poctivé a dělané s láskou, 
to jsou naše marmelády, džemy 
a povidla. Jsou vyráběné výhradně 
z přírodních ingrediencí, s vysokým 
podílem ovoce, ke konzervaci 
používáme pouze citronovou šťávu 
a přírodní pektin. Marmelády 
vyrábíme převážně z českých surovin 
a dochucujeme dle druhu různým 
kořením, … ale třeba i rumem nebo 
portským.
Hotel Maxant  
382 79 Frymburk 80
tel.: +420 380 735 229, +420 728 033 910
info@hotelmaxant.cz
IG: @frymburske_marmelady

z  

Med ze šumavských 
rýžovišť
Sladký dárek dobrým přátelům. 
Horské lužní lesy na starých 
rýžovištích zlata v okolí Sušice jsou 
opravdovým pokladem pro naše včely. 
Důkazem toho je určitě výborný jarní 
květový med s jemnou vůní květin. 
Za ochutnání stojí také výrazně žlutý 
med z javorů a pampelišek. Pokud 
máte rádi tmavý, pak lesní med z jedle 
nebo smrku bude to pravé.

Michal Schützmeister • 
Kaštanová 1258, 342 01 Sušice 
tel.: +420 773 517 515 • schutzmeister@iex.cz
www.tinyurl.com/y9wehx65
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Svíčky ze včelího 
vosku a med
Svíčky jsou vyrobeny ručně v různých 
velikostech a provedeních. Hlavní 
sortiment tvoří svíčky stočené z plátů. 
Je to nejstarší způsob výroby svíček, 
kdy se pláty vosku obalují okolo 
knotu. Nabízíme také vlastní med, 
kde zaručujeme vysokou kvalitu, 
neporušenost všech biologicky 
aktivních látek, jakými jsou enzymy, 
vitamíny a minerální látky.

Rodinné včelařství Ratajovi 
Malčice 14, 382 32 Velešín 
tel.: +420 774 714 513, +420 775 714 513 
info@svicky-online.cz 
www.svicky-online.cz
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Pouťové a ovocné 
koláče
U výrobků zachováváme staré rodinné 
receptury a pečeme je zásadně bez 
chemických přísad a směsí. Pouťové 
koláče jsou jednou z našich specialit, 
dle tradice bohatě zdobené červeným 
a bílým mákem, tvarohem, povidly, 
mandlemi a rozinkami. Ovocné 
koláčky pečeme v několika velikos-
tech, zdobíme jahodami, borůvkami, 
rybízem nebo švestkami.

BANDUR spol.s.r.o. •
T.G.Masaryka 516/II.,  342 01 Sušice 
tel.: +420 376 524 230 
pekarstvi.rendl@worldonline.cz
www.tinyurl.com/y9hrdkxt

Krchlebský koláč
Naše rodinná firma nabízí krchlebské 
koláče od roku 1990. Snažíme se stále 
dodržovat vysokou kvalitu koláčů, 
jak je pekly naše babičky. Vyhlášené 
koláče z vesničky Krchleby u Domažlic 
jsou mazané tvarohem, malované 
mákem a povidly, sypané mandlemi 
a rozinkami. Originální jsou tím, 
že jsou polité smetanou s rumem 
a zdobené šlehačkou.

Helena Konopíková • 
Krchleby 68, 345 61 Staňkov 
tel.: +420 774 765 385 
h.konopikova@seznam.cz  
www.krchlebskekolace.cz

Čajové pečivo
Pochází z dílny naší cukrárny, která 
úspěšně funguje již více než 20 let. 
Dbáme na použití kvalitních tuzem-
ských surovin a preciznost zdobení. 
Pečivo tvarujeme a zdobíme ručně. 
Stalo se žádaným nejen pro spole-
čenské akce a svatby, ale i pro domácí 
pohodu u kávy. O tom, že naše pečivo 
nejen krásně vypadá, ale i výtečně 
chutná se můžete přesvědčit sami.
Cukrárna Eva   
Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 219, +420 602 119 703
jitkateskova.kleinova@gmail.com
www.cukrarnaeva.cz, 
F: Cukrárna Eva, Vyšebrodská cukrárna

Knížečka – Kolibřík
Okolo roku 1855 se ve Vimperku 
začalo s výrobou miniaturních koránů, 
které měly stěží 2x3 centimetry, 
takže ke čtení byla potřeba maličká 
lupa. Na tuto tradici jsme navázali 
ruční výrobou knížeček se zlacenými 
deskami a s tištěným obrázkovým 
leporelem uvnitř. Knížečky v deseti 
barevných odstínech mají popisky 
obrázků i v cizích jazycích.

Vydavatelství Colibri • 
Mírová 407, 385 01 Vimperk 
tel.: +420 603 593 429 
info.colibri@centrum.cz 
www.colibri-nest.cz
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Pivo Jakub
Ve městě Vyšší Brod se v dávných 
dobách zrodil klenot, pečlivě střežen 
a opatrován mnichem Jakubem. 
V našem vyšebrodském pivovaru se 
nám podařilo obnovit lesk a zašlou 
slávu tohoto živého piva. I vy tak dnes 
můžete ochutnat staletími prověřo-
vanou a pečlivě zdokonalovanou chuť 
nefiltrovaného a nepasterizovaného 
piva Jakub.

Vyšebrodský minipivovar/pivovarská 
pivnice Pajzl u Jakuba   
Náměstí 30, 382 73 Vyšší Brod 
tel.: +420 777 244 791  
jaroslava.fojtlova@seznam.cz  
www.vysebrodskypivovar.cz

Vimperské pivo
Pivo se ve Vimperku vařilo od 
středověku do roku 1967. Pod názvem 
Šumavský pivovar byl v roce 2010 
otevřen minipivovar s pivnicí, která 
nabízí studená jídla převážně od 
místních dodavatelů. Otevírací doba 
je zveřejněna na našem webu. Pokud 
je někdo přítomen, je kdykoli možný 
prodej piva s sebou na zazvonění 
i mimo otevírací dobu. Nabízíme 
též zážitkové a degustační prohlídky 
pivovaru.

Šumavský pivovar • Steinbrenerova 48/1  
385 01 Vimperk I • tel.: +420 388 310 511  
rezervace@sumavskypivovar.cz  
www.sumavskypivovar.cz

Šumavské kachle
Vyrábíme kachle na klasická kachlová 
kamna, repliky historických kamen, 
sporáky, krby i ručně tažené kachle. 
Dle vlastních originálních vzorů 
vytváříme formy kachlů. Můžeme 
vyvinout novou originální glazuru, 
nebo stávající glazury barevně 
přizpůsobit. Sledujeme nejen 
módní trendy, ale snažíme se plnit 
i specifická přání zákazníků.

MK PROFI Kachlová kamna s.r.o. – 
Martin Čermák • 
Palackého 235, 382 26 Horní Planá 
tel.: +420 380 728 751, +420 777 295 610  
mkprofi@mkprofi.com 
www.mkprofi.com

Přírodní mýdla 
Mýdla vyrábím tradiční metodou za 
studena v malých dávkách. Používám 
ty nejkvalitnější suroviny – rostlinné 
oleje a másla, jíly, bylinky, esenciální 
oleje a výtažky z bylin. Moje mýdla 
pokožku nevysušují, naopak jsou 
velmi příjemná a Vy se můžete hýčkat 
bohatou pěnou. Vůni mýdlům dodá-
vají čisté přírodní éterické oleje, které 
Vám navodí pocity klidu a uvolnění, 
například po namáhavém dni. 
MýdLenka – Lenka Sojková
Bezděkov 233, 339 01 Klatovy
tel.: +420 605 283 017
e-mail: info@mydlenka.com
www.mydlenka.cz

, 
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Keramika, keramické 
kachle se skleněnou drtí
Každý můj výrobek je originál. Kachle 
nedělám do sádrové formy, z které 
můžete sériově vyrobit několik stovek 
kusů, ale každý vyrábím zvlášť, dle 
momentální inspirace. Kachel dozdo-
buji skleněnou drtí, která se při výpalu 
na určitou teplotu rozlije a vytvoří 
zajímavé efekty. Kromě kachlů vyrábím 
i keramické dekorační předměty. 

Petra Nekolová – U Nekolů • 
382 79 Frymburk 76 • tel.: +420 731 466 873  
petra.nekolova@centrum.cz  
www.zdravi-frymburk.cz
Facebook: Petra Nekolová-Brůžková

Šumavská holubička
Holubička ve svých tvarech skrývá 
tisíciletou tradici lidových výtvarníků 
a odráží tak osobitou národní 
kulturu. Jedná se o tradiční výrobek 
z jednoho či dvou kusů měkkého 
dřeva (smrk, lípa, ...), proplétaný 
nití. Holubička, jako „obraz Ducha 
svatého“, visela ve světnici nad stolem, 
kamny nebo kolébkou. Jako dárek 
putují holubičky do celého světa.

Pavel Sarauer • 
sídliště Míru 311, 382 26 Horní Planá 
tel.: +420 380 738 332, +420 605 172 963 
psarauer@seznam.cz  
www.holubicka.com

Řezbářské výrobky
Své výrobky vyřezávám ručně 
ze šumavského lipového dřeva. 
V širokém sortimentu jsou kříže, 
křížky, betlémy, plastiky, sošky, 
pohádkové postavičky, atd. Mé řezby 
najdete ve světě – kříže v kaplích církve 
luteránské v USA a v Kanadě, i u nás 
v Horské Kvildě či v Muzeu Šumavy 
v Sušici (mechanický betlém). Můj 
koníček se stal mojí obživou.

Karel Tittl • 
Velhartice 86, 341 42 Kolinec 
tel.: +420 606 730 013, +420 723 915 498 
tittlkarel@centrum.cz 
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Keramika ze Šumavy
Všechny pohádkové postavičky 
pocházející z mé dílny jsou veselé, 
protože mají za úkol rozdávat radost. 
Kromě strašidýlek vyrábím také 
chaloupky, ručně stavěné hrnečky, 
keramické plastiky a drobné užitkové 
a dekorativní předměty. Při své tvorbě 
se nechávám inspirovat šumavskou 
přírodou a lidmi, kteří zde žijí. Často 
vyrábím na zakázku.

Ateliér Ivety Kůsové • 
Pod Viničkami 887, 342 01 Sušice II 
tel.: +420 606 480 755 • ibkus@seznam.cz  
www.tinyurl.com/keramika-ze-sumavy
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Dekorační výrobky 
ze sušených rostlin
Pěstuji si rostliny vhodné k sušení, 
ze kterých pak tvořím dekorace. 
Na sklonku léta vznikají i první 
výrobky z čerstvého materiálu. 
Vyrábím sezonní vazbu – velikonoční, 
letní, podzimní, chvojovou vazbu 
dušičkovou a vánoční. V minigalerii 
Levandule můžete po předchozí 
telefonické dohodě shlédnout výstavu 
dekorací ze sušených květin.
Helena Knězová • Hrádek u Sušice 115,
342 01 Sušice • tel.: +420 721 643 933 
www.kvetiny-knezova.cz • h.knezova@
seznam.cz • Prodejna: minigalerie 
Levandule, Hrádek u Sušice 127

Chlistovská keramika
Keramické džbánky, hrnky, talíře, 
vázy atd. vyrábíme litím do forem, 
některé vytáčíme na hrnčířském 
kruhu. Použité glazury jsou 
nezávadné, vypalované při teplotě 
1 140 °C. Na takto vypálenou glazuru 
lepíme obtisky s různými motivy. 
Nejčastěji to jsou obrázky bylinek, 
květin a lesních plodů. Po nalepení 
obtisků výrobky opět vypalujeme 
v peci.
Květa Korečková • 
339 01 Chlistov 72 (okres Klatovy) 
tel.: +420 607 985 206 
ketty.keramika@seznam.cz  
www.kettykeramika.com

Ručně stavěná keramika 
keltskou technikou
Pro své výrobky používám světlou 
kameninu, vše modeluji ručně 
z plátů a válečků. Glazuji hrnčířskými 
glazurami bez těžkých kovů a vypaluji 
na teplotu 1 200 °C. Sortiment je 
velice pestrý, hrnky, hrnce, čajové 
konvice, květináče a různé dekorativní 
předměty jako například zvonky, 
svícny, kočky … 
Lze vyrobit cokoli i na přání zákazníka.

KERAMA, Miroslava Potužníková • 
384 72 Zdíkov 172 • tel.: +420 777 041 584  
kerama@atlas.cz • www.kerama.wbs.cz 

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Chodská dekorační 
keramika
Traduje se, že motivy na džbánky, vázy 
a talíře poradil klenečským malířům 
Alfons Mucha. Malířky z Klenčí, 
Dílů a Postřekova malují květinové 
motivy, skládající se ze stylizovaných 
růží, klasů a různých lučních květin. 
Nejstaršími oblíbenými dekory jsou 
máky, klasy a kopretiny v černém poli 
a růže, astry, pomněnky na bílém 
podkladu
Květa Korečková 
339 01 Chlistov 72 (okres Klatovy) 
tel.: +420 607 985 206  
ketty.keramika@seznam.cz  
www.kettykeramika.com
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Lenorské sklo 
malované
Na tabulové sklo různých formátů 
maluji speciálními barvami. V oknech 
vytvářejí nádherné vitrážové průhledy. 
Zrcadlovým postupem nanášení barev 
naopak na spodní stranu skla vznikají 
tradiční šumavské „podmalby“. 
Na malovaných talířích pak naleznete 
známá místa Šumavy a květinové 
dekory. Každý výrobek je neopakova-
telným originálem.

Mgr. Vlastimil Randák, Keramika-sklo 
„U kocoura“ • Houžná 31, 384 42 Lenora 
tel.: +420 723 721 184 • randyv@seznam.cz
www.tinyurl.com/y752w52u

Šumavské páteříkové 
růžence a desátky
Růženec má v dnešní době mnohé 
využití, to hlavní je ale duchovní, 
jako modlitební předmět. Někdo si 
jej pořizuje pro vlastní potěchu, jako 
talisman nebo dekorativní předmět. 
Výrobu začínám zhotovením samot-
ných páteříků a křížku nad sklářským 
kahanem. Po vychladnutí následuje 
kompletování do konečné podoby 
a pak čištění a leštění.
Alena Kyrálová • Pod Svatoborem 1269, 
342 01 Sušice • tel.: +420 603 322 227 
alca.kyralova@seznam.cz • www.kyralky.cz
www.facebook.com/otavskeperle

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Páteříky a vinuté perly 
ze Šumavy
Dodnes nacházím kolem starých 
sklářských hutí na Šumavě úlomky 
skla nebo také při troše štěstí dokonce 
celé korálky. Odtud už byl jen krůček 
k tomu zkusit roztavit tyčku skla 
a vytvořit svůj vlastní korálek. A tak 
dnes vyrábím nejen jednoduché 
páteříky a z nich růžence, ale i náročné 
zdobené solitéry, které se dají nosit 
jako šperk.
Hedvika Zahálková • 
Vimperská 392, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 776 376 799 
vinute.perle.sumava@gmail.com  
www.vinuteperle.eu

Obrazy z Ateliéru s duší 
Maluji a tvořím celý svůj život. Barevná 
paleta se u nás dědí po generace. 
Mé obrazy mají unikátní atmosféru 
a zvláštní kouzlo. Jsou výrazné, pravdivé 
a nebojí se výjimečnosti. Plátna plná 
květin nejsou jen záznamem toho, co 
u nás roste, ale i uměleckou interpretací 
mojí milované Šumavy – romantické 
a tajemné. Kdykoliv jste srdečně zváni 
do Ateliéru s duší!
Jarka Papežová – Ateliér s duší
Veselí 7, 340 21 Janovice nad Úhlavou
tel: +420 608 962 963
ateliersdusi@centrum.cz
www.ateliersdusi.cz
FB: Jarka Papežová Ateliér s duší
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.
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Šumavské perle
V žáru sklářského kahanu tavím 
tyčinky skla, sklo křehne a taje, 
navíjím tuto hmotu na kovové 
tyčinky a vyrábím z ní skleněné 
vinuté perle. Mým prostřednictvím 
můžete nahlédnout do tajů výroby 
těchto perel. V ateliéru „Šumavské 
perle“ v Nezdicích na Šumavě v létě 
uvidíte jejich výrobu nebo si ji 
můžete vyzkoušet na vlastní kůži.

Jana Wudy • Nezdice na Šumavě 197, 
342 01 Sušice • tel.: +420 606 889 532 
jana@wudy.cz • www.wudy.cz

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Vinuté berušky 
a otavské perle
Vznikají podobně jako kdysi páteříky 
s tím rozdílem, že na jejich výrobu 
nepoužívám sklářskou pec. Tavím 
sklo nad sklářským kahanem a vinu 
ho na ocelovou tyčku. Tvořím různé 
tvary, které zdobím skleněnou nití 
do konečné podoby.  Můžete se přijít 
podívat na mou výrobu nebo si sami 
vytvořit svůj originální kousek v mé 
skromné dílně.
Alena Kyrálová • Pod Svatoborem 1269, 
342 01 Sušice • tel.: +420 603 322 227 
alca.kyralova@seznam.cz • www.kyralky.cz
www.facebook.com/otavskeperle
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

ZROZENO ŠUMAVOU 
autorské šperky a objekty
Mé šperky jsou originály, v nichž 
uplatňuji i zdánlivě obyčejné 
materiály, typické pro Šumavu – dřevo 
ze šumavských lesů, oblázky, ohlazené 
šumavskými potůčky a řekami, 
i přírodniny, které doplňuji kovem, 
někdy drahými kameny, jindy dalšími 
materiály či svými kresbami. I malý 
kousek křemene lze proměnit v jedi-
nečný šperk.
Miroslava Šmídová • Hlávkova 760/III., 
339 01 Klatovy • tel.: +420 376 313 409  
mirka.smidova@seznam.cz  
www.fler.cz/miroslava-smidova 
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Tiffany vitráže
Vyřezávám ze dřeva různé tvary, 
do kterých frézuji drážku, vkládám 
skleněnou vitrážku a tím vznikne 
jeden kus skla v jednom kuse dřeva. 
Obrousím a natírám přírodním 
olejem nebo voskem tak, aby mohlo 
zdobit zahradu i byt. Mé výrobky 
ozvláštní prostor, rozzáří jej barvami.  
Každý výrobek je originál. Ráda 
vyrobím různé vitráže na zakázku.

Juliver-Art, Ing. Helena Valenzová
Pancířská 100, 340 04 Železná Ruda
tel: +420 776 295 490 
juliverart@gmail.com
www.juliver-art.cz
FB: juliverart IG: juliverart_cz

é 
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Sklo broušené –
matový brus
Jednotlivé broušené výrobky jsou 
vyráběny klasickou technologií 
ručního broušení skla na kuličských 
strojích za pomoci keramických 
a diamantových kotoučů. Vybroušené 
dekory pocházejí z naší dílny, která 
navazuje na více než stoletou tradici 
výroby skla v Lenoře. Důraz klademe 
na to, aby si návštěvník odnesl náš 
produkt vyrobený ručně.

Antonín Chrapan 
384 42 Lenora 117  
tel.: +420 388 438 694, +420 602 948 578 
chrapan@prodejskla.cz 
www.prodejskla.cz

Hvězdičky z korálků 
z Rejštejna
Hvězdičky vyrábím ze skleněných 
korálků, ty proplétám pomocí drátku 
nebo navlékám na drátěnou kostru. 
Používám korálky broušené, mačkané, 
voskované, různých tvarů, velikostí 
a barev. Taková hvězdička je pak 
jen jedna jediná. Hvězdičky mohou 
ladit s barvou domova i se sváteční 
příležitostí. Mám je zavěšené na okně 
i nad stolem.
Jana Erika Hejralová • 
Sokolovská 19, 341 92 Rejštejn 
tel.: +420 604 346 364 • jarika@post.cz 
www.hvezdickazkoralku.cz
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Krumlovský 
talisman štěstí
Myšlenkou výroby těchto šperků je 
návrat k přírodním materiálům. Inspi-
rací byly staré jihočeské šperkařské 
motivy. Talismany vyrábíme z různých 
druhů dřeva, všelijakých tvarů 
a následně je moříme a lakujeme, aby 
vynikla jejich krása. Nakonec je vsazen 
zelený polodrahokam – vltavín, 
který celému šperku přináší „sílu“ 
talismanu.
1. solární ck, s. r. o. • 
kontaktní osoba: Andrea Kotková 
U Poráků 512, 381 01 Český Krumlov 
tel.: +420 725 850 200 • info@1solarnick.cz 
www.1solarnick.cz

Jihočeské přírodní 
sklo – vltavín
Jisté je to, že vltavíny nejsou obyčejné 
kameny. Skutečnost, že jsou opředeny 
záhadou přímo kosmickou, dodává 
jejich matnému lesku zvláštní kouzlo. 
Jsou ručně těženy na Českokrumlov-
sku, odkud je vykupujeme, ručně 
zpracováváme, třídíme a připravujeme 
k dalšímu prodeji. Naše vltavíny 
můžete zakoupit i jako certifikované 
kusy s listem původu.

Jan Palma • Latrán 149,  381 01 Český Krumlov 
tel.: +420 606 849 061 • palmajan@seznam.cz  
www.top1group.cz 
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.
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Ručně tkané výrobky, 
ručně barvená vlna  
Pečlivě vybraná a zpracovaná vlna je 
základem pro moji tvorbu. Vyrábím 
věci, které nejsou jen připomenutím 
starých tradic, ale jsou potřebné pro 
člověka tady a teď: funkční, praktické, 
originální. Potěšením, které není 
vedlejší, je skutečnost, že výrobky 
mohou vznikat bez použití elektrické 
energie, jen lidská práce pohání 
kolovrátek a stav.

Marie Chvojková • 
tel.: +420 733 203 332
krusinkabarvirska@gmail.com 
www.fler.cz/shop/majka-chvojka 
www.krusinka.cz 

Drátované dekorační 
a užitkové předměty
Drát je materiál, který hojně využívali 
již naši předkové. V rukách šikovného 
řemeslníka se i obyčejný drát může 
změnit v umělecké dílo. Navazujeme 
na tradici starých drátenických mistrů 
a vyrábíme drátěné výrobky pro 
radost. Přesvědčte se sami a pořiďte 
si některý z našich originálních dráto-
vaných výrobků. Rádi vám zhotovíme 
jakoukoliv drátovanou dekoraci. 
Jaroslav Pahorecký 
Sídliště Míru 283, 384 51 Volary
tel: +420 775 115 302 • jarda@pahorecky.cz
www.pahorecky.cz 
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.
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Šperky a dekorace 
z upcyklovaného dřeva
Dřevo na mé výrobky pochází ze 
šumavských lesů, sadů a zahrad. Každý 
šperk je zvlášť zalitý do křišťálové 
pryskyřice, 7x broušený a leštěný a je 
jedinečným, neopakovatelným ori-
ginálem. Můj koncept je postaven na 
udržitelnosti, tvorbě převážně z lokál-
ních surovin a jedinečnosti výrobku. 
Křišťálová pryskyřice připomíná sklo 
a odkazuje tak na historii regionu.
By Nekesa, Bc. Nikola Dóžová 
Nahořánky 12, 342 01 Strašín
tel.: +420 792 334 018 
bynekesa@gmail.com 
www.bynekesa.cz

Originální ručně 
malované textilie
Textilie zdobím originální autorskou 
malbou, vytvářím tak osobité oble-
čení, oděvní a bytové doplňky, které 
prodávám na řemeslných jarmarcích. 
V sortimentu mám ručně malovaná 
trička, ponča, šaty, šály, rukavice, kabely, 
tašky, deštníky, polštáře, pohankové 
polštářky, textilní knížky. Maluji na 
zakoupené nebo vlastnoručně ušité 
věci.

Jana Borovková  
Bavorovská 777, 384 11 Netolice 
tel.: +420 608 965 919  
jana.borovkova@seznam.cz  
www.janaborovkova.cz
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Tkané výrobky 
z chráněné dílny NA VLNĚ
Vyrábíme netradiční výrobky tradič-
ním způsobem. Vlnu získáváme od 
našich a šumavských oveček. Prochází 
tradičním zpracováním – praní, česání, 
barvení, předení a pak už je připravena 
ke tkaní. Máme k dispozici 3 tkalcovské 
stavy, kde vznikají originální tkaniny. 
Z ní pak šijeme vesty, kabelky, tašky, 
polštáře, podsedáky apod.

Ivana Jiřičková 
Bošice 45, 384 81 Čkyně 
tel.:  +420 775 037 437 • wnavlne@navlne.com 
www.navlne.com

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Ručně předená vlna 
z lam a alpak 
Na exkluzivní přízi k pletení zpraco-
vávám především srst lam z našeho 
chovu. Vlnu předu ručně, na kolo-
vrátku. Vlna je upravená bez použití 
chemie, v přírodních barvách. Pro více 
barev zpracovávám i srst alpaky. Vlna 
z lam a alpak není mastná, dýchá, 
je hypoalergenní, má termoizolační 
vlastnosti, je lehká, jemná a luxusní. 
LamaDorádo, Christine Sagstetter • 
Bernartice 33, 341 42 Kolinec 
tel.: +420 376 314 059, +420 607 981 351
info@lamadorado.com
www.lamadorado.com
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Šumavské bylinkové 
potěšení a jiné ručně 
šité výrobky
Máte rádi přírodu, vůni bylinek? 
Potřebujete polštářek pro příjemný, 
uklidňující či relaxační spánek? Pře-
mýšlíte o zvláštním, originálním dárku 
pro přátele? Nabízíme vám voňavé 
polštářky, zdobené sáčky a jiné ručně 
šité výrobky. Na zahrádce si pěstujeme 
bylinky, které používáme při výrobě 
drobných dárků i talismanů pro děti 
i dospělé.
Štěpánka a Tomáš Balvínovi • 
Volšovská 492, 342 01 Sušice 
tel.: 602 493 475 • stepanka.zakova@seznam.cz   
www.balvinova.estranky.cz

Svojšánci a měkoučké 
výrobky z příze
Svojšánci mají zázračné vlastnosti, 
jsou krásně měkcí, dobře se nosí 
a když si je vezmete do postýlky, 
odhánějí ošklivé sny. Na přání mohu 
uháčkovat Svojšánka v jakémkoliv 
barevném provedení. Pro alergiky 
je možno použít antialergický 
materiál. Budu moc ráda, pokud 
Svojšánci a jejich příběhy rozveselí 
také oči vašich dětí.
Ivana Scheinostová  • Svojše 43  
tel.: 724 108 968 • farmasvojse@seznam.cz
www.farmasvojse.cz

Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.
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Přikrývky, podložky 
a polštáře z ovčí vlny
Přikrývky, polštáře a podložky jsou 
ručně vyrobené. Celý postup kopíruje 
tradiční výrobu. Čistá ovčí vlna má 
barvu slonové kosti, je nebělená. 
Výjimečné vlastnosti výrobku jsou 
dány precizním ručním zpracováním 
a využitím kvalitních přírodních 
materiálů spolu s dlouholetými 
zkušenostmi. Vyzkoušejte v kamenné 
prodejně nebo na e-shopu!

OVAG s.r.o. • Ing. Zdeněk Koláček  
Předměstí 447 • 341 01 Horažďovice   
tel.: +420 376 512 432, +420 777 331 336 
info@ovag.cz • www.ovag.cz

Ručně šitá zvířátka 
a panenky
Medvídci a panenky jsou ušiti ručně 
z běžných oděvních materiálů – plyše, 
plsti, vlny, kůže. Zátěž do medvídků 
tvoří přírodní kamínky. Vyrábím 
i další zvířátka (vydry, kočky, zajíce, …). 
Panenky jsou z plsti nebo bavlněného 
úpletu, vlásky mají z příze či mohéru. 
Výrobky jsou určeny k dekorativním 
účelům, jako talisman nebo originální 
dárek.

Romana Mathausová • 
Sušická 67, 341 92 Rejštejn 
tel.: +420 731 456 411 
mima.mathaus@seznam.cz
www.tinyurl.com/ybpcdyf6
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Ručně plstěné výrobky 
z ovčí vlny ze Šumavy
Tvořím plstěné výrobky z ovčí vlny, 
která je tradiční surovinou pastevců 
ze Šumavy. Mé výrobky jsou ručně 
plstěny mokrou i suchou technikou, 
ovčí rouno pochází od oveček ze 
Šumavy a barveno je vlastnoručně 
potravinářskými barvami. Plstím 
především věci pro starší děti – jako 
dekorace nebo na hraní, ale také 
oblečení, kabelky a šperky.

Gabriela Skorunková – GaSko • 
U Cihelny 337, 381 03 Český Krumlov 
tel.: +420 776 636 849 • info@gaskoart.cz 
www.gaskoart.cz

Koníci na tyči
Koníci jsou vyráběni ručně a s láskou 
již od roku 2012. Během této doby 
prošli různým vylepšením a dočkali se 
celé řady doplňků. Nabídka se neu-
stále rozšiřuje tak, aby si každý našel 
koníka, po kterém touží. Koník se pak 
může stát nejen pěkným šumavským 
suvenýrem a doplňkem do interiéru, 
ale také parťákem.

Klára Novotná
Onšovice 61 • 384 81 Čkyně
tel: +420 725 377 207
konicinatyci@seznam.cz
www.konicinatyci.cz
www.hobbyhorse.cz
www.fler.cz/konici-na-tyci
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Textilní výrobky 
z přírodních materiálů
Nejžádanějším výrobkem z mé dílny 
jsou pohankové matrace. Pohankové 
slupky mají mikromasážní účinky, 
rychle přejímají teplo a postupně ho 
uvolňují. Vyhledávají je nejen příznivci 
přírodních matrací, ale také lidé trpící 
bolestí zad a kloubů. Využití se meze 
nekladou, lze je využít k spánku, 
relaxaci, cvičení i odpočinku. 
Zuzana Havlovičová • 
Číhaň 34, 341 42 Kolinec 
tel.: +420 724 774 197 • zhslaskou@seznam.cz  
www.fler.cz/zh-s-laskou
www.tinyurl.com/y7xkzq39
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Ručně šité kožené předměty
Moje kožené předměty mají jedinečné 
pojetí ve smyslu „co kus to originál“. 
Vyrábím tašky, vaky, kabelky, oděvní 
doplňky, repliky historické obuvi, 
kostýmy a mnoho dalších předmětů, 
které mohou oslovit myslivce, sokol-
níky, koňáky, trampy, šermíře a další. 
Výběr motivů vychází z mého zájmu 
o historii a etnografii a také z přání 
zákazníků.

Václav Franče   
Míru 749, 382 41 Kaplice  
tel.: +420 725 987 839 
dany.kay@seznam.cz 
https://dany-kay.webnode.cz

Dámská a pánská obuv
Firma Redno Šumava má tradici 
od roku 1926. Vyrábíme dámskou 
a pánskou obuv celoroční, letní i zimní 
(jednoduché šněrovací polobotky, 
mokasíny, sandály, obuv pro turistiku). 
Obuv je vyráběna z přírodních usňo-
vých materiálů a s podešvemi silnými 
(traktorovými) či vylehčenými. Některé 
druhy naší zimní obuvi vyrábíme 
s podšívkou z pravého berana.

Redno Šumava s.r.o. 
341 42 Kolinec 176 
tel.: +420 376 594 103, +420 736 622 802  
m.onder@worldonline.cz • www.redno.cz  

Prodejna: nám. Svobody 34, 342 01 Sušice

Regionální koordinátor 
Regionální rozvojová agentura 
Šumava, o.p.s. 
384 73 Stachy 422 
Kateřina Vlášková 
tel.: 380 120 263
vlaskova@rras.cz
www.rras.cz

Národní koordinátor 
Asociace regionálních značek, z.s. 
Kateřina Čadilová 
tel.: 724 863 604
cadilova@arz.cz 

Vydala: © Regionální rozvojová 
agentura Šumava, o. p. s. 
ve spolupráci s Asociací regionálních 
značek, z. s. v roce 2021 
Vydání bylo spolufinancováno 
Euouregionem Šumava jihozápadní 
Čechy a Jihočeským krajem.



Chcete získat značku
Šumava originální produkt?
Provozujete ubytovací / stravovací služby, nabízíte 
zajímavý zážitek, jste pořadatel tradiční akce nebo jste 
producent / výrobce potravin, zemědělských či přírodních 
produktů, řemeslných výrobků, to vše na Šumavě a máte 

zájem o značku ŠUMAVA originální produkt? 

Obraťte se na nás, 
rádi Vám poradíme, jak na to.

    Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.
384 73 Stachy 422 

Kateřina Vlášková, tel. 380 120 263
vlaskova@rras.cz 

Noviny Doma na Šumavě, pro milovníky Šumavy a její 
přírody, vychází vždy jednou za půl roku (před letní 
a zimní turistickou sezónou). Jsou k dostání ve vybra-
ných šumavských infocentrech a dalších distribučních 

místech nebo elektronicky na našem webu.
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Potravinářské výrobky 
a produkty

Řemeslné, dekorativní 
a užitné výrobky

Ubytovací služby

Stravovací služby a jídla

Zážitky

www.regionalni-znacky.cz
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt


