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V Hostětíně, 16.12.2013 
 
 
Tisková zpráva:  Setkání držitelů regionální známky Tradice Bílých Karpat    
 
 

Předvánoční čas je nejen časem shonu a shánění dárků, ale také časem přátelských setkání a bilancování. 

Pozvání k posezení u předvánočního stolu přijali i držitelé regionální ochranné známky Tradice Bílých 

Karpat, kteří v Hostětíně debatovali nad dalším rozvojem tohoto významného nástroje pro podporu 

místní ekonomiky. 

 

Regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat®, kterou se místní řemeslníci mohou více zviditelnit mezi 

zdejšími obyvateli i návštěvníky Bílých Karpat, je udílena již od roku 2007. Produkty s ochrannou známkou 

musí splnit určitá kritéria, např. musí mít původ z Bílých Karpat, být vyrobené tradiční technologií, s podílem 

ruční práce, z místních surovin, být šetrné vůči životnímu prostředí a dostatečně kvalitní.  

Tradice Bílých Karpat® (TBK) vznikla jako první regionální známka v ČR a je zároveň první přeshraniční 

ochranná známka ve střední Evropě, protože jsou jí označovány produkty jak v moravské, tak i slovenské části 

Bílých Karpat (www.tradicebk.cz, www.tradiciebk.sk). 

 

V příštím roce, díky podpoře z Fondu mikroprojektů v Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR, dojde 

k několika změnám. Webové stránky regionální známky dostanou zcela nový háv a s držiteli se budeme setkávat 

i na facebooku. Veřejnost bude mít možnost poznat řemeslo zblízka při exkurzích u držitelů známky na obou 

stranách hranice. Účastníci exkurzí poznají kovářský um, bednářské řemeslo, ochutnají bylinné likéry a destiláty, 

sušené ovoce, budou obdivovat tkalcovské mistrovství, výrobu z ovčí vlny a zakusí řadu dalších tradičních 

řemesel. Se stánky s logem Tradice Bílých Karpat se budeme setkávat i na jarmarcích, Dnech Země či 

městských slavnostech a výrobky by se měly objevit i ve vybraných infocentrech, muzeích či ubytovacích 

zařízeních.  

 

„Tradiční řemesla, dovednosti a služby můžete podpořit i vy“, říká Hana Machů, manažerka občanského 

sdružení TBK. „Například tím, že si koupíte výrobek či potravinu z regionu, od místního farmáře či řemeslníka 

místo ze supermarketu. Kromě krásného, tradičním způsobem vyrobeného předmětu budete mít i jistotu, že 

výrobek nenacestoval tisíce kilometrů po světě než se k vám dostal, je čerstvější a pravděpodobně také 

kvalitnější. V některých případech můžete dokonce nahlédnout „pod pokličku“ vzniku výrobku.  Především ale 

podpoříte přímo místního výrobce a dáte mu práci – což je velmi důležité. Prosperující zemědělec, zpracovatel či 



prodejce představuje záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst v regionu. Tento člověk pak 

může získané peníze utratit opět u jiného místního prodejce, čímž se zajistí prodloužení koloběhu peněz v místě 

a tím i rozvoj regionu“. 

 

„Regionální známka Tradice Bílých Karpat je pro výrobce především symbolem hrdosti na svůj region a zdejší 

tradice“, dodává Tomáš Kažmierski, který zpracoval analýzu potřeb držitelů známky. „Okolo známky jsou 

seskupeni výrobci, kteří tyto tradice, ať již při výrobě nebo při poskytování služby, chtějí zachovávat. Regionální 

známka, jako symbol kvality a tradičního způsobu výroby, jim může pomoci při zviditelnění jejich práce i 

prodeji, zároveň je však i zárukou, že tyto tradiční postupy a řemesla nezmizí“. 

 

„Než příště koupíte dárek svým blízkým, propagační dar pro firemního partnera nebo jen tak něco na zub 

v supermarketu, zkuste se podívat na web, neexistuje-li jiné řešení. Takové, které pomůže zachovat naše 

karpatské dědictví a podpoří místní ekonomiku - výrobek s regionální známkou Tradice Bílých Karpat®. 

V Bílých Karpatech je držitelů této známky TBK již 44 a v roce 2014 chceme jejich počet rozšířit“, dodává 

Machů. 
 

Přehled produktů a služeb s ochrannou známkou Tradice Bílých Karpat® nebo Tradície Bielych 

Karpát®: 

 
Jablečné mošty a sirup z černého 
bezu 

Tradice Bílých Karpat  Hostětín 

Sušené ovoce Zdeněk Ševčík Pitín 
Sušení ovoce v tradiční dřevěné 
sušárně 

Pavel Šuráň Jestřabí 

Ovocie a sušené ovocie Peter Pašš Trenčín 
Ovoce a jehněčí maso Zdeněk Miklas Poteč 
Pěstitelská pálenice Zdeněk Halík Boršice u Blatnice 
Víno jakostní bílé AgroLip Lipov 
Vína červené, biele, ružové Víno Masaryk Skalica 
Ovoce Zahradnictví Vilímek Brumov-Bylnice 
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Školkařské výpěstky Radim Pešek Bojkovice 
Pravé ovocné a bylinné destiláty Old Herold Trenčín 
Bylinné čaje z Bílých Karpat INEX-SDA Bílé Karpaty Tvarožná Lhota 
Bylinná Lopeník, Slovácká 
slivovice 

Likérka Nezdenice  Nezdenice 

Med Miroslav Táborský Bojkovice 
Med, medovina Josef Buzík Velká nad Veličkou 
Trenčianska medovina EMKO Horná Súča 
Med květový, pastovaný, 
medovicový 

Karel Beníček Bystřice pod Lopeníkem 

Med kvetový, medovicový, 
pastový 

Darina Straussová Drietoma-Liešna 
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Med, medovina a včelie produkty Peter Hollý Vrbovce 



Biopotraviny z ekofarmy a 
agroturistika 

Horňácká farma  Hrubá Vrbka 

Cestoviny, múky a sušené jablká 
v bio kvalite 

Ekotrend Myjava Myjava 

Dekorativní perník Silvie Macháčková Pozlovice 
Užitková a dekorativní keramika Martin Dudek Komňa  
Čajové servisy Libor Baránek Bojkovice 
Dřevořezby Petr Kohout Žitková 
Výroba a oprava bednářských 
výrobků 

Josef Fryzelka Vlachovice 

Loutky - marionety, loutková 
divadla 

Josef Káňa  Návojná 

Košíkářské výrobky David Opálka Křekov  
Paličkovaná krajka Monika Němečková Šanov 
Ručně tkané výrobky Hana Buchtelová Malá Vrbka 
Velické hładění Věra Častová Jihlava 
Ručne tkané odevy a koberce, 
vlnené výrobky 

Jana Michaliková, Jana 
Žákovicová 

Stará Turá - Topolecká 

Odevy z prírodných materiálov Ľudmila Kacejová Trenčín 
Pletené ponožky a čiapky Mária Gombošová Trenčín 
Figurální plastika z kukuřičného 
šustí 

Renata Tomancová Korytná 

Filcované figurky z ovčí vlny Světlana Jálová Pitín 
Kovářství Jakub Uhlíř Suchá Loz 
Kraslice Monika Gorčíková Bánov 
Ručně malované obrazy na dřevě Zdeňka Psotová Štítná nad Vláří  
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Umelecké fotografie Ján Žovinec Nemšová 
Lesní a zemědělské práce 
s koňmi 

Tomáš Měřička Návojná 

Permakultúrne poradenstvo, 
návrhy a realizácie 

Katarína Súkeníková Trenčín 
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Aktivity pro děti i rodiče  Rodinné centrum Kaštánek Valašské Klobouky 

 

Tradičné remeselné výrobky a 
dekoratívne predmety 

Predajňa DORA Trenčín 

 
 
Bližší informace vám poskytne: 
Hana Machů, hana.machu@veronica.cz, tel. 739 569 264 
www.tradicebk.cz, www.tradiciebk.sk 
 
 
Regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat – Tradície Bielych Karpát je v letech 2013/14 podporována z Fondu 
mikroprojektů v Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. 
 

 
 



   


