
Chráněná řemeslná dílna 
Mýdlárna u Zámku vznik-
la v roce 2014 v Teplicích 
jako malá rodinná firma. 
Založily ji sestry Irena 
Bachtinová a Ing. Eva Ja-

níková. Co Vás vedlo k za-
ložení mýdlárny?

Moje sestra Irena vyráběla doma přírodní 
mýdla pro celou rodinu a  i  pro naše kama-
rádky jako dárky. Mýdla byla natolik oblíbená 
a mnoha lidem pomohla i s kožními problémy, 
že jsme se rozhodly vařit a prodávat mýdla pro 
širokou veřejnost. Tak trochu jsme i navázaly 
na  skutečnost, že naše babička trávila mno-
ho let ve  francouzské Marseille, kde vyráběla 
mýdla pro vlastní potřebu takřka každá hos-
podyňka. Bohužel se nezachoval po  babičce 
ani jeden recept, takže jsme začínaly od nuly 
metodou pokus - omyl, což nám však dalo 
značnou výhodu, neboť jsme se mnohé nau-
čily samy a dnes jsme schopné vyrobit jakékoli 
mýdlo. Jedná se skutečně o 100% ruční výrobu 
od  začátku až do  konce včetně hygienického 
balení.

Jaké suroviny k výrobě používáte?
Především ty nejkvalitnější oleje, másla, si-

lice, maceráty, výluhy a podobně. Veškeré by-
linky si pěstujeme samy na našich zahradách, 
tudíž víme, že nejsou ničím přihnojovány. Sa-
mozřejmě používáme i  suroviny, které nelze 
vypěstovat. V  takovém případě se obracíme 

na farmy v našem okolí nebo na lékárny. Na-
příklad černé uhlí používáme do  velmi oblí-
beného mýdla proti akné nebo skořici do pro-
hřívacích mýdel, dále kozí mléko či med. Naše 
mýdla jsou čistě přírodní a většina i veganská. 

Vaše mýdla jsou označena chráněnou 
značkou „Regionální produkt“. Co to pro 
zákazníka znamená?

Znamená to, že zákazník u nás 
zakoupí výrobky mimořád-
né svou špičkovou kvalitou 
s  garancí původu surovin 
a  že používáním našich vý-
robků nezatěžuje životní 
prostředí. Každé dva roky 
musíme s  našimi výrobky 
před certifikační komisi, která 
neustále kontroluje kvalitu výrobků.

Mýdlárna u Zámku je zařazena na Turis-
tickém portálu Ústeckého kraje. 

Ano a  to z několika důvodů. Jak v  teplické 
tak i  v ústecké mýdlárně je celoroční výstava 
historie a  výroby mýdel. V  teplické mýdlár-
ně navíc můžete díky Tvořivé dílně pro děti 
a dospělé poodkrýt tajemství dílenské výroby 
a odnést si vlastnoruční mýdla. Na obou po-
bočkách prodáváme turistickou známku Mýd-
lárny u Zámku včetně turistického deníku.
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Jaké výrobky je možno v Mýdlárně zakou-
pit?

Sortiment neustále rozšiřujeme, proto je 
možné zakoupit tuhá mýdla, šampóny – a  to 
i pro pejsky, totéž v tekuté verzi, šlehaná mýdla, 
prací vločky v  bio kvalitě především na  dět-
ské prádlo, mýdlo na holení, ovesné a šumivé 
koupele… Výrobků je opravdu velmi mnoho. 
Oblíbené jsou také dárkové sady svatební, 
narozeninové, na vítání občánků, ale i mýdla 
reklamní, pro podporu regionálního výrobce. 
Z mýdla jsme již vyráběli například zimní sta-
dion, skateboard a mnoho dalšího. 

Který je Vám nejbližší?
Na to je těžké odpovědět. Vzhledem k tomu, 

že nás práce ohromně baví a každý výrobek je 
pro nás radostí, těžko vypíchnout jeden. Mož-
no ale říci, že naši zákazníci velmi rádi kupují 
mýdlové závěsné špalky, dále mýdla na  akné 
a další kožní problémy a  také mýdla dárková 
například se jmény nebo s donesenou fotkou, 
která je námi zalita do  mýdla. A  to je přece 
krásný dárek třeba pro babičku… při každém 
mytí rukou vidí své vnoučátko. 

Kde je tedy možné zakoupit výrobky Mýd-
lárny u Zámku?

V Teplicích na náměstí Svobody hned vedle 
Radnice, v Ústí n/L na hlavním nádraží v nově 
vybudované pěší zóně s  překrásným výhle-
dem na Labe. Dále na našem ESHOPU www.
mydlarnauzamku.cz. Vyrobené novinky jsou 

ihned ke  zhlédnutí na  Facebooku 
„Mýdlárna u  Zámku Teplice 

- Ústí nad Labem“. Tvořivá 
dílna, kterou najdete pou-
ze v  teplické mýdlárně, je 
také se svými novinkami 
na  FB jako „Mýdlárna 
u Zámku Teplice - tvořivá 

dílna“. Telefonní kontakty 
naleznete na našich webových 

stránkách. Obě prodejny jsou ote-
vřeny ve všední dny od 9.00 do 18.00, v sobotu 
od 10.00 do 15.00. 

V dnešní uspěchané době Vás zveme na ná-
vštěvu našich mýdláren, kde na  vás dýchne 
atmosféra prvorepublikových apatyk a starých 
dobrých časů. 

Milí naši namydlení přátelé, těšíme se na 
vás.

Vaše radostné mydlářky

MÝDLÁRNA
u Zámku

Mýdlárna u Zámku Teplice

Mýdlárna u Zámku Ústí nad Labem


