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Regionální značka Kraj Pernštejnů ohlásila svůj vstup do bran Pardubic 
 

25. ledna 2016 se v prostorách Kulturního centra Pardubice uskutečnilo setkání výrobců regionálních 

potravin, umělců a řemeslníků v rámci zavádění regionálního značení Kraj Pernštejnů. O toto setkání 

projevili zájem nejen výrobci místního perníku, představitelé cechu pivovarníků a umělci,  

ale i zástupci statutárního města Pardubice a členové komise pro rozvoj cestovního ruchu, kteří si také 

přišli poslechnout pár slov o této nové aktivitě MAS RKH a Pardubic. Dalšími vítanými posluchači 

byli provozovatelé obchodů a e-shopů, kteří se zaměřují na prodej regionálních potravin a kteří jsou 

přirozenou součástí systému. Velkým potěšením byla též návštěva reportérky Českého rozhlasu 

Pardubice, které se také chtěla informovat o značce jako takové. 

  

Značení Kraj Pernštejnů má v okolí Pardubic 

tradici již od roku 2014 a od té doby se 

neustále rozvíjí. V dnešní době existuje 

konkurence mnoha podobných značek. 

Základní tezí setkání tedy bylo, v čem je tato 

odlišná? Základním pilířem diference Kraje 

Pernštejnů je to, že se značka nedá jednoduše 

koupit. Žadatelé o značku musí naplňovat 

několik kritérií (tradice, podíl místních 

surovin, řemeslná práce…), která jsou poté 

posuzována odbornou komisí.  

 

Dalším faktorem, který přispívá k odlišnosti 

značky, je využívání členských příspěvků, 

neboť jak praví klasik: „Každá sranda něco 

stojí.“ Členskými příspěvky podporují 

výrobci sami sebe. Z těchto finančních 

prostředků jsou v desetitisícových nákladech vydávány propagační materiály, především noviny  

a katalogy, které jsou dále distribuovány v rámci informačních center a dalších vybraných institucí  

a taktéž rozdávány na nejrůznějších akcích. Opomenuta není ani prezentace na internetu a cestou 

dalších elektronických médií. Zároveň Kraj Pernštejnů není jen značka jako taková, ale jde v rámci ní  

i o síťování subjektů a navazování spolupráce mezi nimi. Díky tomuto poté mohou vznikat např. 

projekty gurmánských stezek, jak je známe ze sousedního MAS Železnohorského regionu. 

 

Během prezentace se vystřídali 3 mluvčí, kteří představili činnost Asociace regionálních značek, 

fungování samotného Kraje Pernštejnů a závěrečnou pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení 

pana Josefa Raby, který je restauratérem v Cholticích a zároveň certifikovaným výrobcem a který se 

sám uvolil říci několik slov o tom, jaké má se značkou zkušenosti a co mu její získání přineslo. 

Setkání se odehrálo ve velmi přátelské atmosféře a o zájmu všech zúčastněných svědčil i fakt, že jeho 

konec byl zakončen živou diskuzí.  
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Věříme tedy, že značka se stane přínosnou nejen 

pro samotné výrobce, ale že sekundárně přispěje 

k rozvoji gurmánské turistiky v Turistické oblasti 

Pardubicko. Uzávěrka přihlášek byla pro 

pardubické výrobce stanovena na 7.2.2016. Více 

na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/.  

Na závěr ocitujme slova Petry Pacholíkové, KC 

Pardubice: „Tato nová aktivita kulturního centra  

a MAS RKH nepřispívá k pouhé propagaci 

místních výrobců, ale zároveň vytváří i prostor pro 

jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. 

Zároveň pro naši Turistickou oblast Pardubicko se 

stává zajímavým marketingovým nástrojem.“          

 

 

 

Nechte se pozvat na výlet - Aquadukt v Sezemicích 

 
 

Na samém okraji Sezemic nalezne pozorný 

návštěvník neobvyklou stavbu. Kříží se zde mlýnský 

náhon řeky Loučné se Zadní Lodrantkou, aniž by se 

jejich vody střetly, neboť potok nadtéká řeku po 

akvaduktu.  

 

Tato technická památka byla vystavěna již roku 1892 

v rámci melioračních a regulačních úprav v povodí 

řeky Loučné. Stavba je tvořena dvěma segmentovými 

oblouky. Délka samotného akvaduktu je přes 13 

metrů a šířka jeho koryta je 6,5 metru.  Hladiny obou 

toků se míjejí ve výšce 2,3 metrů. 

  

K akvaduktu je velmi snadný přístup, neboť vydáte-li 

se od sezemického mostu proti proudu Loučné okolo 

hřiště, vyšlapaná cestička se dvěma dřevěnými 

lávkami Vás poté dovede až k této pozoruhodné 

památce. Jestliže jste milci podobných kuriózních 

staveb, můžeme Vás navnadit, že další podobné 

akvadukty se nacházejí u Opatovic nad Labem  

a Malých Kolodějí. 

http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/

