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DOTEK – Dům Obnovy  Tradic, Ekologie a Kultury v 

Horním Maršově, Krkonoše
http://www.virtualczech.cz/hm/

•Vzdělávací a osvětové akce

•Interaktivní expozice „Jak žít 

a přežít v přírodě a civilizaci“

•Komentované prohlídky 

•Interpretační programy

•Turistické informační centrum

http://www.virtualczech.cz/hm/


Jak chápeme filozofii 

udržitelného turismu

Jedinečné zážitky spojené s místem   

Ohleduplnost k životnímu    

prostředí

Podpora lokální ekonomiky

Důraz na interpretaci místního  

přírodního a kulturního dědictví



Asociace regionálních značek
http://www.regionalni-značky.cz

Regionální značka je marketingový koncept, který          

podporuje udržitelný rozvoj regionů tím, že zviditelňuje 

regionální  výrobky, služby a zážitky.  

http://www.regionalni-značky.cz/


Regionální značka garantuje:

•původ výrobku/služby/zážitku v daném regionu

•kvalitu výrobku    

•šetrnost k životnímu prostředí 

•jedinečnost ve vztahu k regionu

– původ surovin (přednostně, respektive pokud je to možné) je 

rovněž   regionální

– charakteristický a tradiční výrobek/řemeslo/práce pro danou 

oblast

– specifičnost v regionu

– produkt dobře reprezentuje region nebo má výjimečnou kvalitu

–https://www.facebook.com/RegionalniZnacky/

https://www.facebook.com/RegionalniZnacky/


Význam regionálních značek

•ekonomické oživení regionu, které respektuje všechny tři 

pilíře udržitelného rozvoje

•podpora místních podnikatelů (drobní zemědělci, řemeslníci, 

menší podniky), oživení místních ekonomik

•u místních obyvatel zvyšuje sounáležitost s regionem a 

podporuje různé formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, 

veřejnou správou, neziskovým sektorem i ochranou přírody

•z environmentálního hlediska je příznivá pro obnovu regionálního 

trhu (místní výroba a spotřeba), který snižuje dopravní zátěž, 

rozšiřuje možnosti udržitelného cestovního ruchu

•propagace regionu navenek!



.

Značka Krkonoše originální produkt

•Značku uděluje a posuzuje na základě pravidel 

certifikační komise.

•Tato pravidla jsou zveřejněna a jasně popisují 

kritéria pro posouzení výrobků/zážitků/služeb 

https://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/mapa-regionu

•V našem regionu je koordinátorem pro udělování značky MAS 

Krkonoše (místní akční skupina)

https://www.maskrkonose.cz/

https://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/mapa-regionu
https://www.maskrkonose.cz/


Celkem certifikováno 38 výrobků:

•16 potravin (např.mléčné a masné výrobky, med, sirupy, medovina 

a pivo, cukrářské dobroty)

•20 řemeslných výrobků – tradiční(např. z ovčí vlny,perličkové

ozdoby), i moderní (šperky, papírenské kancelářské potřeby)

• 2 zajímavosti – ovečky, roubené chalupy

•https://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/cs/certifikovane-

produkty/?paginator-page=3&k=produkty

.

Značka Krkonoše originální   

produkt - výrobky

https://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/cs/certifikovane-produkty/?paginator-page=3&k=produkty


.

Značka Krkonoše originální   

produkt - zážitky

•Celkem certifikováno 5 zážitků:

Tvořivá dílna Nadechni se

Krkonošská pivní stezka

Jízda se psím spřežením

Příběh tkalce Jana



.

Nový zážitek? Sedmero na DOTEK!

V březnu 2021 jsme podali žádost o certifikaci zážitku.

Dotkněte se sedmi různými způsoby přírodního a kulturního dědictví 

Krkonoš, minulosti i současnosti.

http://www.dotek.eu

http://www.dotek.eu/


.

Sedmero na DOTEK

1.Jedinečný dům, kde se potkává staré s novým – chráněnou kulturní 

památku, která je zároveň ekologicky šetrným domem vybaveným 

moderními technologiemi 

2.Ekologicky šetrná služba – jsme v ČR jediné ubytovací zařízení, které 

má tuto značku 

3.Genius loci

4.Interaktivní expozice Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci

5.Vlastní produkty šetrné turistiky – tematické stezky a questy

6.Komentované prohlídky a interpretační programy s průvodcem

7.Řemeslné dílny pro veřejnost 



.

Co potřebujeme pro podporu značky?

•Mezinárodní spolupráce při propagaci výrobků a zážitků s touto 

značkou (přes svazky měst a obcí, turistická infocentra)

•Pořádání prodejních akcí – podpora malých výrobců

(na těchto akcích jasně označit držitele certifikované značky)

• Osvěta a vzdělávání místní veřejnosti a návštěvníků

•Výzkum veřejného povědomí o regionálních produktech  

Co o nich návštěvníci regionu vědí?

Aby nedocházelo k devalvaci značky, je důležité dodržovat 

daná kritéria, kvalitu, estetickou úroveň. 



DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

Turistické informační centrum  - Infokoloniál denně 9.00 – 17.00

Horská 175

542 26 Horní Maršov, CZ

739 203 205

infokolonial@ekologickavychova.cz

www.dotek.eu

Prezentace byla zpracována s využitím podkladů MAS Krkonoše a 

Asociace regionálních značek.

Děkuji za pozornost

mailto:infokolonial@ekologickavychova.cz
http://www.dotek.eu/

