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Shrnutí
Ekologický institut Veronica aktivně podporuje subjekty a osoby se zájmem o životní prostředí. V dlouhodobé spolupráci s bělokarpatskou obcí
Hostětín se snaží demonstrovat, že lokální projekty mohou přispívat
k šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zároveň podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu.
Modelové projekty v Hostětíně nevznikly z vnějšího popudu. Jsou
výsledkem hledání vyváženého řešení, které odpovídá místním podmínkám. Na počátku devadesátých let Hostětín, obec, jehož další existenci omezovala stavební uzávěra, hledal nejvhodnější způsob čištění odpadních vod. Výstavba vegetační čistírny odpadních vod s sebou
přinesla vedle pro další existenci sídla nezbytného odstranění stavební
uzávěry inovační impulz, který podnítil další rozvoj obce v duchu zásad
udržitelného rozvoje. Společným jmenovatelem všech projektů pak byla
mimo jiné spolupráce obce a neziskového sektoru a využití zkušeností,
zejména ze zahraničí. V konečném důsledku pak ucelený soubor projektů v Hostětíně napomáhá přiblížit, jak mohou vypadat budoucí udržitelná sídla. Obce na cestě k energetické soběstačnosti, se silnou a fungující místní ekonomikou, nezatěžující životní prostředí. Vrostlé do krajiny,
vědomé si své kulturní historie a přívětivé ke svým občanům i přírodě.
Projekty v Hostětíně vznikaly cíleně jako opakovatelné: jejich realizace je možná i na dalších místech nejen v České republice, samozřejmě
s přihlédnutím k místním podmínkám. Uskutečněné projekty mají přirozeně i příznivý vliv na celkový stav obce – v posledním desetiletí se
mimo jiné podařilo zastavit pokles počtu obyvatel. Příklad Hostětína ukazuje v realitě, co bude znamenat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku
a aplikace konceptu udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Od roku 1995 vznikly ve spolupráci obce Hostětín, Ekologického institutu Veronica a dalších regionálních, státních i mezinárodních partnerů následující projekty:

V Hostětíně je první kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod na
východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami. Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím
na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí stejně účinně jako klasické čistírny odpadních vod.
Obecní výtopna na biomasu vytápí téměř celou obec. Spaluje dřevní
štěpku, odpad z okolních pil a lesů. Na rozvod tepla je napojeno 85 % domácností.
Obnova veřejného osvětlení proběhla formou instalace nejmodernějších svítidel, která snížila spotřebu elektřiny nejméně o čtvrtinu
a efektivně eliminovala světelné znečištění.
Tabulka 1

||||| Roční úspory emisí CO2

Obnovitelný zdroj energie

Podíl

Přibližné úspory
emisí CO2 v tunách

Biomasa

1 092

90 %

113

9%

Veřejné osvětlení

2

0%

Kořenová čistírna

12

1%

1 219

100 %

Slunce
Ostatní úsporné a šetrné technologie

Celkem

Budova Centra Veronica byla postavena v roce 2006 jako první česká
veřejná budova splňující pasivní standard. Tvoří ji seminární a ubytovací
část a slouží jako ukázková stavba demonstrující různé postupy ekologického stavitelství. Bydlení v pasivním domě si díky ekopenzionu může
vyzkoušet každý.
Pro praktické vzdělávání slouží sad a zahrada v přírodním stylu okolo centra. Sad pomocí naučné stezky a hravých aktivit zapojuje veřejnost
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do záchrany starých odrůd ovoce a obnovy extenzivních ekologických
sadů v krajině.
Vyhlášené hostětínské jablečné biomošty a bylinné biosirupy se vyrábějí v místní moštárně. Více než 95 % produkce nese osvědčení BIO –
Produkt ekologického zemědělství. Značka BIO garantuje dodržení ověřeného výrobního postupu i kvalitu jablek, které do moštárny dodávají
ekozemědělci přednostně z Bílých Karpat.
Na devíti domech v obci jsou vidět sluneční kolektory, velkoplošné
kolektory pro ohřev teplé vody využívá moštárna i Centrum Veronica.
Na moštárně jsou instalovány fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny.
Fotovoltaická elektrárna je i na pozemku u výtopny a na střeše jednoho
rodinného domu.
Na vyhlídkách, u studánek, na místech, která jsou opředena místními
pověstmi, se nacházejí dřevěné sochy, které podtrhují typickou tvář Bílých Karpat – mozaiku polí, zahrad, sadů, luk a převážně listnatých lesů.
Naučná stezka Naokolo Hostětína byla vytvořena s využitím moderních
metod interpretace místního dědictví.
Kromě ochrany životního prostředí přinášejí projekty obci zvýšenou
zaměstnanost. Platby za energie, potraviny a služby zůstávají v místě
a posilují lokální ekonomiku. V případě moštárny a výtopny se podařilo pomocí výpočtu lokálního multiplikátoru zjistit, jaký je jejich přínos
pro místní ekonomiku. Z každé koruny, která projde moštárnou, se navíc
vygeneruje 63 haléřů v regionu. Každá koruna, která projde výtopnou,
vygeneruje v regionu další korunu a třicet haléřů. Seminární centrum –
pasivní dům utrácí v regionu 67 % všech výdajů.
Projekty realizované v Hostětíně vytvářejí jedinečné prostředí pro
vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje. Výjimečná koncentrace ekologických projektů a dlouholetá práce s veřejností tvoří základní kameny vzdělávacích programů Centra Veronica. Jedinečná infrastruktura
umožňuje nepracovat s modely, ale ukazovat konkrétní realizace. Tento
princip lze shrnout do sloganu „na vlastní oči, na vlastní kůži“. Do Hostětína přijíždí pro inspiraci odborná a laická veřejnost z České republiky
i dalších zemí.

Pokud se zamýšlíme nad všemi projekty v Hostětíně jako celku a nad
jejich přínosem k udržitelnému rozvoji obce a regionu, můžeme identifikovat následující hlavní přínosy:

Ekonomické

Sociální

Environmentální

• Intenzivnější tok finan-

• Vzdělání a osvěta

• Ochrana biodiverzity

• Vznik pracovních míst

• Ochrana klimatu

• Propagace regionu

• Efektivní využívání

cí v regionu
• Efektivní využití
místních a přírodních
zdrojů
• Nižší platby za energie
• Změna spotřebních
vzorců
• Rozvoj trhu s místními
produkty

a obce
• Participace občanské
společnosti
• Svépomoc / práce dobrovolníků
• Růst počtu obyvatel
obce

energie a náhrada
energie z fosilních zdrojů
a energie z OZE
• Ochrana životního
prostředí (ovzduší, půdy,
vody)

CO PŘINESLY PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ

Z čeho vycházíme
Svou prací se snažíme přispívat k řešení problémů současné společnosti. Za nejakutnější z nich přitom považujeme probíhající změnu klimatu.
Při dlouhodobém uvažování se snažíme o projekty vedoucí k naplňování
vize udržitelné společnosti. Naším hlavním příspěvkem jsou modelové
projekty, které slouží jako inspirace a zdroj informací pro veřejnou správu, samosprávu a odbornou i laickou veřejnost. Podílíme se na jejich realizaci, sledujeme jejich fungování, sbíráme a sdílíme zkušenosti.

Změna klimatu

Klimatický systém není zcela stabilní, v geologické minulosti se
měnil, ovšem velmi pomalu. Na jeho proměny měly vliv změny orbity a směru osy Země, rychlejší krátkodobé změny byly způsobeny
kolísáním slunečního výkonu a sopečné činnosti.
Hovoříme-li však v současné době o změně klimatu a globálním
oteplování, máme tím na mysli řádově rychlejší nárůst globální průměrné teploty, který se odehrává v posledních přibližně sto letech.
Mezi lety 1906–2005 přitom představoval asi 0,80 °C. Tuto skutečnost potvrzují nejen sledování teploty atmosféry, ale také ostatní
relevantní výzkumy. Současný nárůst je nad vší pochybnost způsobován lidskou činností, zejména spalováním fosilních paliv, odlesňováním a zemědělskou produkcí. To vede k tomu, že se stabilní klima, na které byl člověk a současná civilizace v posledních několika
tisících letech navyklý, začíná proměňovat.
Zcela klíčovou skutečností přitom je, že klimatický systém je již
v současné době natolik narušený, že i kdyby lidstvo přestalo během
jednoho roku produkovat veškeré emise, bude docházet k dalšímu
oteplování. I proto je třeba jednat neprodleně. Aby existovala vysoká
šance na zabránění nebezpečné změně klimatu, měly by ekonomicky rozvinuté země (tedy i ČR) na základě doporučení Mezivládního

panelu pro klimatickou změnu (IPCC) snížit své emise oproti roku
1990 o 25–40 % do roku 2020 a o 80–95 % do roku 2050. Ostatní země
by pak měly docílit zásadních úspor oproti předpokládanému vývoji. Příklad Hostětína ukazuje, že takovéto redukce jsou v našich
podmínkách reálné.

Udržitelný rozvoj

Koncept udržitelného rozvoje přináší odpověď na otázku, jak se může
společnost rozvíjet i přes omezené množství zdrojů na planetě Zemi. Vychází přitom z předpokladu, že společnost může zároveň rozvíjet ekonomiku, zlepšovat sociální podmínky a přitom nepoškozovat své životní
prostředí.
Udržitelný rozvoj je takový vývoj, ve kterém dochází k vzájemnému
posilování tří složek společnosti: ekonomické, sociální a environmentální. Vztahy mezi těmito složkami (nebo pilíři) jsou vzájemně provázané a výrazně se ovlivňují. Mezi nejdůležitější prvky ekonomického pilíře patří tok financí v regionu, efektivní využití místních a přírodních
zdrojů či rozvoj trhu s místními produkty. Sociální pilíř se soustředí na
posílení sociální soudržnosti a stability, osobnostní rozvoj či snižování
nezaměstnanosti. Významnou roli v něm hraje vzdělání, osvěta a výchova. Environmentální pilíř se zaměřuje především na ochranu přírody, životního prostředí, přírodních zdrojů a krajiny.
V České republice je udržitelný rozvoj definován v zákoně č. 17/1992
Sb., o životním prostředí. Ten jej popisuje jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů“.
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Obec Hostětín

Tři pilíře udržitelného rozvoje:

Ekonomický pilíř

Environmentální
pilíř

Role obcí

10

Sociální pilíř

Obce jsou přirozenou jednotkou společnosti a jedním z klíčových aktérů ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje. Jsou totiž místně
zakotvené a v neustálém kontaktu se svými občany a zároveň mají
možnost zásadním způsobem ovlivňovat místní dění. V malém prostoru tak mohou demonstrovat udržitelné projekty, které je možné
následně začít rozvíjet na úrovni celé společnosti. I proto jsou obce
jedním z nejaktivnějších subjektů v oblasti udržitelného rozvoje.
Co k tomu obce vede? Některé obce začínají jednat na základě netrpělivosti a nespokojenosti s celkovým fungováním státu a společnosti. Další obce pak vědí, že přechod na udržitelný rozvoj je jen otázkou času, a cokoliv se dohodne na mezinárodní úrovni, bude muset
být dříve či později realizováno lokálně. Nemá tedy smysl jen čekat,
zatímco se rozhoduje o dlouhodobých investicích radikálně ovlivňujících budoucí podobu obce. Obce mohou zároveň získat výhodu
rozvíjením sektorů ekonomiky, které budou ve chvíli, kdy se opatření
začnou realizovat ve větším měřítku, profitovat na realizaci projektů
v ostatních obcích. Jinou motivací může být pro obce snaha stát se živou laboratoří a později modelem, který bude příkladem jiným obcím.

Obec s 240 obyvateli leží v severní části Chráněné krajinné oblasti
a Biosférické rezervace Bílé Karpaty, na pomezí výrazných folklorních
oblastí – Slovácka a Valašska. Venkovský region Bílých Karpat se potýká s celou řadou problémů, jako je např. okrajová poloha v rámci ČR
(od roku 1993 ještě zvýrazněná vznikem česko-slovenské hranice)
či nepříznivá struktura hospodářství. Zaměstnanost v průmyslu se
od dvacátých let dvacátého století koncentrovala do zbrojní výroby
a obuvnictví, přičemž obě tato průmyslová odvětví postihla v devadesátých letech transformační krize. Významnou restrukturalizací
prošla i zemědělská výroba z intenzivního socialistického hospodaření k pícninářství s extenzivním chovem dobytka. Vzhledem k tomu
v tomto období v regionu vzrostla nezaměstnanost.
Kvůli snížené zemědělské a průmyslové produkci zde tedy v průběhu druhé poloviny devadesátých let ubývaly pracovní příležitosti.
Růst nezaměstnanosti nutil obyvatele hledat si uplatnění jinde. Docházelo k úbytku obyvatel v regionu, jehož hustota osídlení je tradičně
nízká. Aby z regionu přestali odcházet lidé, bylo třeba v něm vytvořit
perspektivu. V případě hostětínských projektů ji představovalo zavádění konceptu udržitelného rozvoje do praxe.

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Modelové
projekty
Vzhledem k častým rozdílům mezi teorií a praxí v reálném prostředí se v Hostětíně dlouhodobě snažíme monitorovat výsledky všech realizovaných projektů. V následující části se jim budeme postupně věnovat. Najdete zde vysvětlení původních motivací, popis konkrétní realizace a výsledky, které projekty přinesly v praxi. U každého projektu je zároveň zařazena kapitola o financování. Vzhledem k tomu, že se ve velké většině
jednalo o projekty pilotní, které ověřovaly funkčnost technologií a projektů, není model financování často přenositelný na další podobné projekty.
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Seminární Centrum Veronica – pasivní dům
HLAVNÍ PŘÍNOSY

Autor: Michal Stránský

Veřejnosti trvale přístupná stavba v pasivním standardu
s ukázkou technologií, principů ekologického stavitelství
a využití přírodních materiálů
Minimalizované náklady na vytápění a ohřev teplé vody
Existence ekopenzionu podporuje nabídku vzdělávacích
i volnočasových programů centra
Návštěvníci si vyzkoušejí pasivní dům, jeho technologie
a komfort na vlastní kůži
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Centrum Veronica Hostětín bylo postaveno
v roce 2006 jako první česká veřejná budova
v pasivním standardu. Náklady na stavbu seminárního centra byly přitom dle výpočtu projektanta jen o necelých 7 % vyšší než „tabulkové“ náklady podle běžných ceníků bez použití
technologií pasivního stavění. Rozhodující vícenáklady byly způsobeny vysoce kvalitními
okny a řízeným větráním s rekuperací čili
zpětným získáváním tepla.
Seminární centrum – pasivní dům utrácí
téměř dvě třetiny svých výdajů v blízkém regionu a zaměstnává mnoho místních lidí. Přispívá k rozvoji cestovního ruchu a podporuje
návazná podnikání v souvisejících odvětvích.
Stavba centra umožnila ustavení stálého
vzdělávacího pracoviště v Hostětíně a díky

stálé přítomnosti jeho pracovníků příznivě
ovlivnila četnost a rovnoměrnost návštěvnosti jednotlivých projektů. Vytvoření zázemí
vedlo i k nárůstu počtu seminářů a umožnění déletrvajících vzdělávacích a pobytových
akcí v Hostětíně.

Původní záměr

Stavba seminárního centra byla logickým vyústěným modelových projektů realizovaných
v Hostětíně. Nadace Veronica v roce 1998 zakoupila v Hostětíně nemovitost s pozemky,
na nichž nejprve přestavbou původní stodoly
vznikla hostětínská moštárna (2000) a poté
dozrálo rozhodnutí o stavbě budovy, která by
poskytovala zázemí pro stávající i plánované

vzdělávací a osvětové programy. Vzhledem
k odlehlosti obce byla na místě i úvaha postavit budovu s ubytovací kapacitou pro účastníky akcí. Ta by umožnila, aby nejen zájemci
o projekty, ale i turisté a rekreanti mohli zůstat
v obci déle.
Díky celkovému environmentálnímu profilu organizace bylo od počátku strategickým
záměrem projektu, aby seminární centrum
nebylo jen obyčejnou budovou. Dům měl být
postaven v pasivním standardu se spotřebou
energie na vytápění do 15 kWh/(m2.rok). Cílem
projektu bylo nejen vybudovat přednáškový
(společenský) sál, kuchyni, kancelář s knihovnou a ubytovnu, ale zároveň demonstrovat
různé stavební a provozní technologie pro
udržitelné stavění.
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Stavbu vzdělávacího střediska připravoval
a procesní část koordinoval přímo investor –
Ekologický institut Veronica (EIV). Příprava
projektu probíhala v letech 2001–2005. Celou
dobu se hledaly i cesty k financování projektu.
Otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo na přelomu let 2005/2006, samotná stavba trvala sedm měsíců a v lednu 2007
byl zahájen její plný provoz.

Základní údaje projektované stavby
Centra Veronica Hostětín
Zastavěná plocha objektu ...........................483 m2
Z toho část seminární ..............................276 m2
Část ubytovací .............................207 m2
Obestavěný prostor ....................................3 585 m3
Plocha školicího sálu .....................................86 m2
Plocha pro kanceláře ......................................58 m2
Plocha kuchyně................................................54 m2
Plocha sloužící pro ubytování:
Z toho: 1. NP .................................................140 m2
2. NP ................ ...............................126 m2
Vytápěné plochy celkem ...........................713 m2

Ubytování .....................................................25 lůžek
(1× čtyřlůžkový, 3× třílůžkový a 6× dvoulůžkový
pokoj)
Kanceláře...................................8 pracovních míst
Sál pro školení...............................................50 osob
Kapacita kuchyně...................až 200 jídel denně

Technologie
Pasivní dům Centrum Veronica byl postaven v roce 2006 jako první česká veřejná budova v pasivním standardu. Celek tvoří tři objekty: budova, v níž je seminární/společenská místnost a kancelář v patře, ubytovací objekt jednoduchého tvaru se zelenou plochou střechou a jednopodlažní
podlouhlý objekt kuchyně. Tyto části propojuje vstupní hala.
Nové domy stavěné v té době podle platné české normy mají spotřebu kolem 100 kWh/(m2.
rok), starší domy spotřebují na vytápění až okolo 200–300 kWh/(m2.rok). Pasivní dům má oproti
novým domům asi sedmkrát nižší spotřebu energie a více než desetinovou oproti starým domům
(viz graf 1). Pokud se zároveň podaří energetickou spotřebu zabezpečit z obnovitelných zdrojů
energie, může se takový dům stát zcela nezávislým na fosilních zdrojích energie. To byl také
hlavní záměr projektovaného centra.

Použité stavební postupy a technologie
• izolace z minerální vlny a balíků slámy
– tloušťka do 40 cm
• základy tepelně oddělené od podloží speciálním polystyrenem tloušťky 20 cm
• otvíravá okna s prostupem tepla
≤ 0,6 W/(m2.K), pevné sklení ≤ 0,8 W/(m2.K)
• velmi dobrá těsnost ověřená při stavbě speciální zkouškou (dosažená hodnota 0,7 h-1)

• mechanické větrání se získáváním tepla
z odchozího vzduchu
• solární ohřev vody i dotápění
• zimní dotápění z obecní biomasové
výtopny
• využití dešťové vody
• zelená střecha
• využití ekologických stavebních materiálů

Přední část centra je konstruována z betonu (16–20 cm), zadní trakt z cihel (tloušťky 17,5 cm).
Vnější stěny jsou izolovány nejméně třiceticentimetrovou vrstvou izolace a střechy čtyřiceti
centimetry izolace. Západní zeď a střecha ubytovací části je izolována slaměnými balíky. Vnitřní omítky jsou hliněné a v seminárním sále jsou ponechány ve své přírodní podobě. V dalších
částech domu jsou pak natřeny kaseinovou barvou. Na malé části budovy jsou použity staré nepálené cihly (příčka a dvě pohledová vyzdění). Na podlahách neleží PVC, ale skutečné přírodní
linoleum. Okna s certifikátem pro pasivní domy jsou mimořádně kvalitní.
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Schéma technologií
1/ Vzdělávací středisko

9b/ Solární kolektor na štítu vzdělávacího střediska

18/ Větrání – odvod odpadního vzduchu

2/ Ekopenzion

10/ Fotovoltaická elektrárna

19/ Slaměná izolace

3/ Moštárna

11/ Pasivní solární zisky

20/ Izolace z minerální vaty

4/ Obecní výtopna

12/ Větrání s rekuperací

21/ Okna s trojskly

5/ Kořenová čistírna odpadních vod

13/ Dohřev vzduchu

22/ Bojler

6/ Solární zásobník

14/ Větrání s rekuperací tepla v ubytovací části

23/ Zelená střecha

7/ Studna

15/ Odpadní vzduch

24/ Hliněné omítky

8/ Biomasa, dřevní štěpka

16/ Nasávání čerstvého vzduchu

25/ Svod dešťové vody pro splachování WC a úklid

9a/ Solární kolektor na moštárně

17/ Větrání – přívod vzduchu do sálu

26/ Výměník tepla

8 Fotovoltaická elektrárna

5

10b

2 Ekopenzion
6 Solární zásobník

4 Obecní výtopna

14
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26

ostatní

Další domy ve vesnici
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V domě najdeme teplovodní vytápěcí systém, který je napojen na
obecní biomasovou výtopnu. Aktivní topný systém pasivní domy většinou nepotřebují, vystačí s pasivními solárními a vnitřními zisky
a dohřevem větracího vzduchu. V případě seminárního centra se však
z důvodu nevyváženosti počtu přítomných osob upustilo od konceptu
výhradně teplovzdušného vytápění. V případě vychladnutí domu při
delší nepřítomnosti návštěvníků by totiž toto vytápění bylo velmi náročné na spotřebu elektřiny, aby bylo schopno rychle dodat potřebný výkon,
a nadbytečné větrání by způsobilo, že vzduch v interiéru by byl nezdravě
a nepříjemně suchý.

Graf 1

||||| Porovnání roční spotřeby energie v různých typech domů (v kWh/m2)

Zdroj: Krapmeier, Drössler, 2001
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Energie na vytápění centra je získávána výhradně z obnovitelných
zdrojů. Orientace budovy a velikost a umístění oken podporují pasivní
solární zisky domu. Teplo pro vytápění domu (ať již teplovodním ústředním topením nebo dohřevem větracího vzduchu v rekuperačních jednotkách) a pro ohřev pitné vody pochází ze dvou kolektorů a z obecní
výtopny spalující dřevní štěpku. Solární kolektor na přední fasádě Centra Veronica o ploše 22 m² (aktivní solární zisky domu) byl z finančních
důvodů nainstalován až dva roky po dostavbě domu.
Kolektor na střeše sousední moštárny o ploše 36 m2 je pro provoz
moštárny příliš velký a již při jeho instalaci se počítalo s využitím teplé vody v budoucím vzdělávacím centru. Roční úspora dodávek tepla
či elektřiny na ohřev vody díky oběma kolektorům představuje zhruba
14 500 kWh. Oba kolektory využívají venku stojícího ocelového tepelného zásobníku izolovaného balíky slámy a v kontaktu se zemí minerální
vlnou v tloušťce jeden metr. Zásobník obsahuje 9 m³ topné vody, nad
kterou je jeden krychlový metr dusíku coby expanzní prostor. Zejména v zimě je potřeba dodávat další teplo i z centrálního rozvodu tepla
z biomasové výtopny. Protože je v budově kancelář a kuchyně, počítá se
i s pasivními tepelnými zisky z používaných elektrospotřebičů, v tomto
případě hlavně počítačů.

Místní materiály a vybavení
Nízkoenergetický

150

Normov ý

200

Využívání obnovitelných
zdrojů energie

Bezpochyby environmentálně přínosné bylo použití obnovitelných materiálů při stavbě domu, dřeva, slámy, hliněných omítek i malého množství nepálených cihel. Až na omítky byly tyto materiály místní, jejich
transportní vzdálenost byla nižší než 60 km. Odpadla transportní zátěž
ekonomická i environmentální, viz tabulka 2. Přírodní materiály – dřevo, sláma – v sobě zároveň alespoň dočasně zakonzervují uhlík, který
se tak nevrací do atmosféry. To přispívá ke zmírnění klimatické změny.
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Co se ekologické bilance tepelně izolačního materiálu týče, zadavatelé chtěli izolovat všechny stěny ubytovací místnosti slámou, což bylo zamítnuto opět s ohledem na požadavky požární
odolnosti dřevěného obkladu, který slaměnou izolaci obklopuje. Izolace slámou tak byla provedena pouze na jedné stěně a střeše, zbylé stěny byly izolovány především minerální vatou a polystyrenem (ten byl použit v zemi a u země v místech, kde nemůže být kvůli vodě použita minerální
vata).
Tabulka 2

||||| Hlavní materiály použité při stavbě centra

Materiál

Místní

Odjinud

Beton

x

Cihly

x

Nepálené cihly
Minerální vata

Obnovitelný

Neobnovitelný
x
x

x
x

Polystyren
Sláma

x

Dřevo na obklady

x

x

x

x

x
x
x

Dřevo stavební1

x

x

Hlína2

x

x

1 / Stavební dřevo je samozřejmě dostupné místní (na stavbu moštárny a skladu bylo použito dřevo z lesa vlastněného Nadací
Veronica). U veřejné zakázky nebylo snadné původ dřeva ovlivnit. Dřevo však dle informací hlavního dodavatele pocházelo ze
Slezska, bylo tedy z České republiky.
2/ Hlína na omítky byla kvůli certifikaci dovezena z Rakouska, dnes už jsou však k dostání certifikované hliněné omítky v ČR,
a je tedy možné hlínu pořídit jako místní materiál.
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V kombinaci s ostatními nároky na vybavení (finanční dostupnost, trvanlivost, skladovatelnost apod.) nebylo vždy jednoduché najít ekologicky příznivý místní materiál a místního výrobce.
Například u nábytku byl kladen důraz na provedení z masivního dřeva, s co nejmenším podílem
lepidel a k přírodě šetrnou povrchovou úpravou (voskovým olejem). Nábytek byl zčásti vyroben
ze dřeva s certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC, které pocházelo ze Školního lesního
podniku Mendelovy univerzity – v té době jednoho z nejbližších certifikovaných lesních majetků.

Ložní prádlo a ručníky na pokojích jsou certifikovány jako Ekologicky šetrné výrobky. Kuchyně je vybavena spotřebiči energetické třídy A.
V roce 2012 byla v centru zřízena učebna ekologické stopy, která v praxi představuje realizovaná opatření na úsporu energie. Obsahuje také
špičkové kuchyňské spotřebiče – některé jsou až
energetické třídy A+++ – a ukázku ekologických
postupů v domácnosti při úklidu, bydlení, nakupování, dopravě atd.

Voda
V Bílých Karpatech je přes léto poměrně sucho
a Hostětín i okolní obce se potýkají s nedostatkem pitné vody. Místní mají často nedostatek
vody ve studních. V Hostětíně není vybudován
vodovod, a tak jsou obyvatelé na stavu vody ve
studních zcela závislí. V domě je z těchto důvodů dvojí rozvod vody*, který je připojen k zásobní
nádrži na dešťovou vodu s objemem 6 m3. Srážková voda zachycená v dešťové nádrži slouží ke
splachování a k úklidu. Množství uspořené vody
díky tomuto systému se sleduje od února 2012. Za
první rok měření činila úspora 36 m3 vody. Protože byl rok 2012 srážkově pod normálem, dešťová
voda tvořila jen 23 % vody použité ke splachování.
Úspora v dalších letech bude pravděpodobně vyšší i díky úpravám při zachycování dešťové vody.
* Dvojí rozvody vody nejsou módní záležitostí dneška, např.
ještě za první republiky byly běžné po celém Brně. Pokud dvojí
rozvod vody začleníme do projektu novostavby, náklady nám
příliš nezvýší. Naopak rekonstrukce stávajícího domu se zabudováním rozvodů vody je poměrně nákladná.
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Osvětlení

Zatímco u standardních domů je spotřeba elektřiny na osvětlení oproti celkové spotřebě nepatrná, u pasivních domů jde o položku v celkové bilanci významnou. Proto stavba využívá
v maximální možné míře osvětlení denním
světlem. Tam, kde nejsou možná okna – kuchyně, chodba v ubytovně – využil architekt
světlíky. Umělé (večerní a noční) osvětlení interiéru, zejména seminárního sálu, je navrženo
a provedeno s důrazem na maximální elektrickou účinnost. V sále jsou zářivky s takovými
elektronickými předřadníky, že je můžeme
plynule stmívat. Lineární a kompaktní zářivky
(úsporky) jsou po skončení životnosti postupně
nahrazovány ještě úspornějším LED osvětlením.

VÝHODY PASIVNÍHO DOMU

Zkušenosti z posledních let
Stavba je navržena jako pasivní dům se spotřebou tepla na vytápění do 15 kWh/(m2.a). Jak je vidět
z grafu 3 a tabulky 3, spotřeba je ale poněkud vyšší. Tato skutečnost souvisí s tím, jak je dům provozován. Zatímco návrh počítal s pokojovou teplotou 20 °C, v praxi se ukazuje, že lidé jsou zvyklí
na teplotu kolem 24 °C. Tu pak vyžadují i při návštěvě v Hostětíně. Nelehkým úkolem je proto
návštěvníkům vysvětlovat, že v domě nepřetápíme záměrně. Navýšení pokojové teploty o 1 °C
může znamenat nárůst spotřeby energie na vytápění cca o 7 %. Zároveň si pracovníci uvědomují,
že lidé své návyky bohužel nezmění během jednoho dne, proto jsou prostory centra většinou
vytápěny na 22 °C.
Návrh domu dále počítal s vnitřními pasivními tepelnými zisky z odpadního tepla, jehož
zdrojem jsou elektrospotřebiče a obyvatelé domu. Jak je vidět z tabulky 3, počet ubytovaných
Tabulka 3 ||||| Spotřeba tepla na vytápění v letech 2007–2012
Rok

Odebrané teplo
z výtopny

Cena celkem

[kWh]

Spotřeba tepla na
ohřev vody
[Kč]

[kWh]

Spotřeba tepla na
vytápění

Měrná spotřeba
tepla na vytápění

[kWh]

[kWh/m2.a] rok
18

2007

21 588

21 580

8 561

13 027

2008

21 338

24 690

8 450

12 888

18

2009

27 044

30 391

7 449

19 595

27

Poskytuje vyšší komfort pro
obyvatele

2010

28 550

31 359

8 457

20 093

28

2011

26 977

29 143

6 042

20 935

29

Extrémně nízké náklady na
vytápění

2012

24 032

29 231

5 587

18 445

26

Netvoří se průvan
Žádné teplotní rozdíly
v místnosti
Příjemné teploty v zimě i v létě
Zdroj: Centrum pasivního domu

Graf 3 ||||| Měrná spotřeba tepla na vytápění
v letech 2007–2012
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v ekopenzionu je v zimních měsících nižší.
V tomto období je přitom potřeba pasivních
zisků z vyzařovaného tepla nejvyšší. Ubytovna
je tedy aktivně vytápěna na teplotu 17–18 °C
pomocí teplovodního vytápění, aby se tak
zamezilo problémům s rychlým vytápěním
prostoru zpět na požadovanou teplotu.
Ubytovaní stráví v ekopenzionu průměrně
dvě noci, což je krátký čas na to, aby se ná-
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

vštěvník naplno sžil s provozem pasivního domu a využil všech jeho
předností. I přes zajištění dostatečného větrání pokojů pomocí rekuperačních jednotek mají lidé často potřebu „pustit si čerstvý vzduch“ do
pokoje otevřením okna. V průběhu topné sezony tím však dochází ke
zbytečným ztrátám tepla. Další problém může způsobovat, že rekuperační jednotka je v penzionu společná vždy pro dva pokoje a zapíná se
manuálně.
Vzhledem k tomu, že se návštěvníci penzionu stále střídají, dům
je neustále užíván obyvateli ve fázi seznamování s pasivním domem.
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Stravování je nabízeno ve vysoké kvalitě: vaří se s širokým využitím biopotravin, výrobků Fair Trade, bez použití polotovarů, využívají se
místní suroviny. Nabízí se výběr mezi vegetariánskou a masitou stravou. Kuchyň vaří pro skupiny od deseti osob výše, příprava jídla v menším počtu by byla ztrátová. Finanční zisk přináší i výdělek na službách
centra pro školicí účely: pronájem sálu, školicí techniky apod. Seminární
sál je pronajímán pro konání seminářů, workshopů, konferencí a školení
pořádaných jinými organizacemi, a také pro pobytové rekreační a rodinné akce (oslavy narozenin, svatby). To usnadňuje dohoda s obcí, že pro
účely oslav občanů Hostětína a akcí hostětínských spolků je pronájem
sálu zdarma. Spolky a rodiny místních si pak obvykle platí občerstvení
přichystané kuchařkami v pasivním domě. Počet evidovaných návštěvníků Centra Veronica v letech 2007–2011 znázorňuje:

Graf 4 ||||| Počet návštěvníků Centra Veronica v letech 2007–2011
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Na základě požadavku územního plánu má seminární část budovy sedlovou střechu a v podkroví je situována kancelář se střešními okny. Ty
jsou problematickým stavebním prvkem, a pokud je to možné, je lépe
se jim u pasivního domu vyhnout. V letním období jsou okna zdrojem
velkých solárních zisků a způsobují přehřívání kanceláře. Okna je třeba
důsledně zastiňovat a bylo by vhodné využívat i noční chlazení domu
průvanem otevřenými okny. Takovéto chlazení předpokládal projektant,
příliš využívané ovšem není, problémem je nepřítomnost lidí v noci,
ohrožení větrem a deštěm. Zaměstnanci se také museli naučit využívat
kombinace řízeného větrání s rekuperací a dotápění klasickým systémem, aby nedocházelo k nepříjemnému vysoušení vzduchu v zimě. Na
rozdíl od obytného domu totiž nemá pasivní kancelář vnitřní zisky (lidé,
počítače) v noci a nemá také běžné zdroje vlhkosti – sprchování, vaření.
Míru výměny vzduchu je proto třeba konfrontovat s měřičem CO2 (měření oxidu uhličitého, teploty a vlhkosti) umístěným v kanceláři.
Přestože potřeba tepla v Centru Veronica je poněkud vyšší než hodnota požadovaná pro pasivní domy, je i tak mnohem nižší, než je běžný
standard v České republice. Hlavní poslání centra, kterým je přiblížit
široké veřejnosti podstatu a fungování pasivních domů, je i tak možno
dobře naplňovat. Čísla o spotřebě i patřičné vysvětlení jsou veřejnosti
k dispozici.
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Inspirace

Počet postavených pasivních domů se v Evropě pohybuje v řádech tisíců. Největší počet
realizací je v Německu, Rakousku, Švýcarsku
a Švédsku.
V České republice se počet pasivních domů
odhaduje na 400 až 500, ale nevede se žádná
přesná statistika. Existuje pouze nepovinná,
nicméně velmi dobrá databáze sdružení Centra
pasivního domu. Centrum Veronica bylo v roce
2006 první veřejnou stavbou v ČR postavenou
v pasivním standardu. V roce 2013 již v republice nalezneme například pasivní administrativní budovu (Brno – Nadace Partnerství, Ostrava
– firma Intoza), hotel (Nechory u Prušánek), bytový dům (Dubňany), školku (Slivenec) a staví
se pasivní bytový dům pro seniory (Modřice).
Zájem veřejnosti o pasivní stavitelství se zvyšuje – dopomohla tomu jistě i podpora v rámci
první vlny programu Zelené úsporám, podporu
pro pasivní domy slibuje i návrh Nové zelené
úsporám. Jako inspirace působí budova zejména s ohledem na novou směrnici o energetické
náročnosti budov, kterou v roce 2010 schválila
EU.*
* EPBD stanoví povinnost zajistit do 31. prosince 2020, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Směrnice dále stanoví členským státům povinnost zajistit,
aby nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly
po 31. prosinci 2018 budovami s téměř nulovou spotřebou energie.
Za budovu s téměř nulovou spotřebou energie je považována
budova, jejíž energetická náročnost bude velmi nízká s tím, že
nulová či nízká spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta energií získanou z obnovitelných zdrojů.
Zdroj: EPBD

Financování
Investorem stavby byla nezisková organizace, prostředky tedy pocházely z řady zdrojů – dotací
a darů. V počátcích byly důležité peníze od rakouské vlády na financování činnosti architekta
G. W. Reinberga a jeho spolupracovníků a zejména nizozemský vládní fond MATRA, který podpořil veškerou práci na projektu a poskytl i potřebnou částku pro spolufinancování. Investiční prostředky jsme získali jednak ze strukturálních fondů EU – fondu SROP ve Zlínském kraji (program
na budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech), jednak ze Státního fondu
životního prostředí. K nim přibyly peníze i věcné dary od firemních dárců – zejména Českomoravského cementu (1,65 mil. Kč) a Philips ČR. Celý finanční management projektu představoval
neobyčejně náročný proces prověřování a hledání možností využití strukturálních fondů pro takto inovativní projekt, navíc v neziskovém sektoru. Změna pravidel SROP způsobila, že projekt
nemohl být financován etapově, k jeho předfinancování jsme proto využili komerční úvěr České
spořitelny. Náklady na stavbu jsou dle výpočtu projektanta jen o necelých 7 % vyšší než „tabulkové“ náklady podle běžných ceníků bez použití technologií pasivního stavění. Cena za čtvereční
metr dosáhla 32 000 Kč. Na výstavbě se významnou měrou podíleli místní dělníci a řemeslníci
najatí generálním dodavatelem.
Tabulka 4 ||||| Zdroje financování stavby Centra Veronica

Zdroje financování

Částka v mil. Kč

Procento částky
z celkových nákladů

SROP

13,2

56 %

SFŽP

5,38

23 %

MMR

1,65

7%

Dary a granty

3,26

14 %

23,49

100 %

Celkem

Financování provozu
Provoz ubytovacích kapacit centra je samofinancovatelný, tedy neztrátový. Hlavním posláním
Centra Veronica Hostětín je vzdělávání o udržitelném rozvoji, které nemůže být v dnešní době
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stoprocentně komerčně soběstačné. Vzdělávací aktivity centra jsou tedy významně závislé na
grantech a dotacích. Hospodářská činnost, spočívající v poskytování stravovacích, ubytovacích
a dalších služeb, je doplňkem ke vzdělávacím aktivitám a částečným příspěvkem k jejich financování.

Návratnost pasivní technologie
Prostá návratnost investice do pasivního domu s vyloučením vícenákladů na údržbu (zahrnujících výměnu rekuperačního zařízení po době životnosti, tj. zhruba po deseti letech) a při zahrnutí
meziročního nárůstu cen tepla z biomasové výtopny o 6,5 % vyšla na 16 let. Po uplynutí 16 let se
roční úspora z vytápění odhaduje na 175 000 Kč.
Vzhledem k očekávanému (ale obtížně předvídatelnému) růstu cen energií* lze předpokládat,
že investice do úspor budou stále výhodnější. Díky úsporám na ceně slámy jako izolačního materiálu vyjde silná izolace ze slámy svépomocí výrazně levněji než stejně silná izolace z běžných
materiálů.
Podle Jana Bárty z Centra pasivního domu se dnes při stavbě pasivního domu hovoří o průměrném navýšení ceny o 0 až 15 procent oproti „běžnému“ domu. Patnáct procent je většinou
horní hranice, aby se náklady na vyšší cenu pokryly z úspor energie, a praxe v České republice
ukazuje, že se vložené prostředky vrátí do 10 až 13 let. Na dobu návratnosti vložené investice mají
však vliv mimo jiné rostoucí ceny za energie, jejichž vývoj nelze přesně předvídat. Jisté však je,
že porostou a spolu s nimi budou samozřejmě narůstat i úspory obyvatel pasivních domů. Pasivní
domy však nejsou pouze o návratnosti vložené investice, ale o dlouhodobém zajištění nízkých
výdajů na bydlení. Ze své podstaty jsou pasivní domy do jisté míry energeticky nezávislé, a jsou
tak vhodnou příležitostí, jak se zajistit na důchod.
* V roce 2012 se ceny energií na základě údajů Českého statistického úřadu meziročně zvýšily o 4,3 %.
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Moštárna
HLAVNÍ PŘÍNOSY

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Podpora a propagace ekologického
zemědělství.
Zpracování místní ovocnářské produkce.
Zachování krajinného rázu a rozmanitosti.
Podpora místní ekonomiky a tvorba
pracovních příležitostí.
Přestože vznik moštárny iniciovala nezisková organizace, postupně se z ní stal ekonomicky
soběstačný subjekt. Bez prvotních grantů a jiných materiálních i nemateriálních vstupů by však
její vznik nebyl možný. Existence moštárny přispívá k zachování biodiverzity bělokarpatských
odrůd jablek. Ty tak zůstávají zachovány pro další generace. Moštárna zaručuje dobré výkupní
ceny a majitelé tak mají motivaci starat se opět o vysokokmenné ovocné odrůdy. Důležité je
rovněž vytvoření dvou stálých a šesti sezonních pracovních míst. Moštárna tak vytváří pracovní
příležitosti i pro hůře zaměstnatelné občany.

Původní záměr

Počáteční záměr zachovat v Bílých Karpatech extenzivní ovocné sady se rozvinul v dlouhodobý program výzkumu a mapování místního genofondu, výsadby genofondových sadů
a podpory zpracování místní ovocnářské produkce. Výstavba moštárny se tak stala jedním
z postupných kroků v široce pojatém ovocnářském programu v Bílých Karpatech.
Zapojené nevládní organizace založily v roce 1998 zastřešující organizaci Občanské
sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK). Jeho cílem je stimulovat místní obyvatele k péči
o přírodní zdroje, krajinu a druhovou rozmanitost Bílých Karpat. Ekologický institut Vero-

nica a později i Nadace Veronica formulovaly vizi, která měla motivovat místní vlastníky k údržbě a rozvoji sadů prostřednictvím
zpracování, odbytu a využití tradičních
odrůd ovoce.
TBK se rozhodlo zřídit moštárnu v Hostětíně na nemovitosti, kterou vlastnila Nadace Veronica. Šlo o starší hospodářskou usedlost se sadem, zakoupenou v roce 1998. Od
června 1999 započala rekonstrukce stodoly,
která měla sloužit jako hlavní výrobní prostor budoucí moštárny. Stavebních prací se
ujala skupina místních řemeslníků a během
prázdnin se na pomocných pracích podíleli
dobrovolníci i účastníci letních vícedenních
kurzů a mezinárodního workshopu Sdružení
dobrovolných aktivit INEX.
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Dodnes je na pomoci dobrovolníků závislá Jablečná slavnost, která probíhá každý rok
na konci září a je významnou propagační akcí
všech hostětínských projektů.

Technologie
moštárny
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Jablka jsou do moštárny dopravována na nákladních autech v kontejnerech nebo jsou
dodávána drobnými pěstiteli v pytlích a jsou
podle kvality vzhledem k požadavkům zákona
o ekologickém zemědělství (BIO, konvenční)
rozdělována do násypných boxů. Z násypných
ploch jsou jablka splavována a šnekovým dopravníkem dopravována do drtiče, který je
rozemele na jablečnou drť. Ta je pak unášena
perforovaným pásem mezi soustavu válců pásového lisu. Vylisovaná šťáva prokapává skrze pás do sběrné nádrže, odkud je samočinně
odčerpávána – a buď přímo plněna do lahví,
anebo uskladněna do zásobních nerezových
nádrží.
Zařízení dokáže během hodiny zpracovat
až tři tuny jablek, ze kterých lze získat šťávu
s výtěžností až 70 %. Na rozdíl od velkovýroby,
kde se po vylisování jablečná šťáva zahustí na
konzistenci koncentrátu a později při plnění do
obalu pro spotřebitele se naředí pitnou vodou
na původní hustotu, se jablečný mošt v Hostětíně plní do lahví bez jakéhokoli ředění či
zahušťování. Část šťávy, která není přímo při

procesu lisování plněna do lahví, je uskladněna pro pozdější plnění v nerezových nádržích o objemu 10–13 m3. Před stáčením do nádrží se šťáva pasteruje v rekuperačním výměníku – zahřeje
se na 85 °C a následně ochladí přitékající studenou šťávou (ta se tak předehřeje) na 25–30 °C.
Rekuperace (zpětné získávání tepla) uspoří až 80 % energie. Z těchto zásobních nádrží je šťáva
odčerpávána dle potřeby a poptávky později, v průběhu roku. Před naplněním do lahví prochází
znovu procesem pasterizace.
Na rozjezd moštárny se podařilo získat kompletní technologické vybavení rodinné moštárny
od německého výrobce moštů a ovocných vín. Vzhledem ke stáří jednotlivých strojů plnicí linky
(téměř 30 let) bylo však nutné všechna zařízení opravit a znovu zprovoznit.
V roce 2007 byl nově zbudovaný sklad vybaven nerezovými zásobními nádržemi a rekuperačním pastérem a ke skladu byla přistavena a spuštěna nová lisovna s automatickým pásovým
lisem na ovoce. Zbylé užívané repasované vybavení bylo kompletně nahrazeno před podzimní
sezonou 2011.
Nově spuštěná technologická linka na plnění a balení lahví umožňuje stáčet výrobky do více
formátů skleněných lahví (objemy 0,75 l, 0,5 l a 0,2 l). Za posledních deset let moštárna úhrnem
investovala do technologického vybavení 6,3 milionu Kč*. Společným rysem technologických investic je vedle zvýšení kvality výroby současně i úspora energií.
* Celková hodnota pořízeného majetku je vyšší o přijaté dotace (v roce 2007 získala společnost dotaci ve výši 1,3 milionu Kč z prostředků Ministerstva zemědělství ČR).

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Místní jablka
Teplo z centrální výtopny na biomasu
Ohřev vody pomocí slunečních kolektorů
Nová pasterizační jednotka využívá rekuperaci, šetří 80 % tepla
Část odpadní vody z mytí jablek s vysokým obsahem cukru se používá
k závlaze zemědělské půdy (ochrana kořenové čistírny odpadních vod
před nadměrnou zátěží)
Sklad moštárny je izolován slaměnými balíky (v zimě se zde nemusí
topit, v létě chladit klimatizací)
Elektřina z fotovoltaické elektrárny na střeše moštárny
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Sortiment moštárny

V září 2000 byla zahájena první sezona moštárny. Od té doby moštárna podstatně rozšířila sortiment a od podzimu 2007 sjednotila vzhled
svých produktů. Zatímco v roce 2000 činil podíl biomoštu 44 %, od roku
2007 pravidelně přesahuje 85 %. Čtyři z výrobků nesou ochrannou známku Tradice Bílých Karpat®, která zaručuje regionální původ a kvalitu.*
O kvalitě výrobků svědčí i to, že v roce 2002, hned v prvním ročníku soutěže, jablečný mošt získal ocenění Česká biopotravina roku 2002 a další
ocenění následovala pro mošt s rakytníkem a sirup z černého bezu.
* V současnosti má tuto regionální značku 35 produktů či služeb z území Bílých Karpat.

jablek v období 2004–2012 výstižně dokládá, že více než 86 % nákladů na
nákup jablek bylo uskutečněno ve vzdálenosti do 40 km od Hostětína.
Současně také platí, že výrazná část dodavatelů pěstuje svá jablka na
území CHKO Bílé Karpaty (podíl nákladů na jablka dosahuje 54 %). Nákup
jablek se na celkových nákladech moštárny podílí zhruba z 21 %.
*

Sociální podniky jsou podniky, které obchodují na trhu za účelem naplnění společenských
cílů.

Graf 5 ||||| Moštárna v Hostětíně – zpracované suroviny v letech 2000–2012

Sortiment se dělí na:
Ovocné šťávy (jednodruhové i míchané, konvenční i v biokvalitě, např.
Hostětínský mošt jablko BIO, Hostětínský mošt jablko & červená řepa
BIO či Hostětínský mošt jablko & rakytník BIO),
Sirupy (4 druhy biosirupů),
Destiláty (v roce 2008 na trh uvedený Kalvádos, který byl z vlastních
surovin vypálen a vyroben v provozu Rudolf Jelínek ve Vizovicích).

Zkušenosti z posledních let
Ekonomika provozu

Hostětínská moštárna naplňuje definici sociálního podniku*, neboť se
zaměřuje i na cíle environmentální a cíle sociální. Konkrétně pak na zachování krajinného rázu Bílých Karpat, podporu ekologického zemědělství, pracovní místa a změnu spotřebních vzorců. Také vlastnická a řídicí struktura moštárny odpovídá kritériím společenské odpovědnosti při
podnikání. Projekt by měl dále sloužit jako zdroj udržitelného příjmu pro
občanské sdružení TBK.
Důraz na regionální původ výrobku se jednoznačně odráží ve struktuře dodavatelů jablek pro potřeby moštárny. Analýza nákladů na nákup

Díky významné finanční, materiální i nemateriální podpoře v počátcích projektu moštárna svým provozem přináší zisk.

Tabulka 5 ||||| Shrnutí hospodářských výsledků v období 2004–2012 (v tisících Kč)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Náklady celkem

2 487

2 102

1 847

3 364

3 981

3 492

4 961

4 916

5 283

Výnosy celkem

2 585

2 262

2 201

3 830

4 078

4 245

5 472

5 308

4 961

Hospodářský zisk

98

160

354

466

97

753

511

393

-322

Rentabilita tržeb

5%

10 %

21 %

13 %

2%

18 %

9%

7%

-6 %

Součet

2 510
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Hospodářský výsledek v letech 2004 a 2005
byl ovlivněn převody majetku a tvorbou rezervy na plánovanou opravu lisovací linky.
Protože se ovšem zařízení nakonec v r. 2006
neopravovalo, ale koupila se nová lisovna,
v r. 2006 snížila tato rezerva náklady. Na nižší zisk
v r. 2005 měla pravděpodobně vliv i neúroda
jablek. Ztrátu v roce 2012 způsobily pokles tržeb v maloobchodních řetězcích a vysoké účetní odpady vyvolané investicemi v předchozím
roce. Souhrnně lze konstatovat, že projekt je
ziskový a jeho rentabilita odpovídá standardu
v podnikatelském sektoru.

Odpady
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Největším problémem současného provozu
moštárny je její odpadové hospodářství. Po
zhroucení trhu s vratnými lahvemi byla moštárna společně s nákupem nové plnicí linky
nucena přestat plnit mošt do vratných obalů. Celý sortiment se tak od roku 2012 plní do
nevratných skleněných lahví. Ty sice mají ze
všech obalových materiálů podle většiny studií
největší negativní dopad na životní prostředí,
mají však zároveň uzavřenější životní cyklus*
než např. PET lahve. Není tedy zcela jasné, zda
je plnění do nevratných skleněných lahví environmentálně šetrnější, než by bylo např. jejich plnění do plastových lahví. Bohužel však
neexistuje mnoho způsobů balení do vratných
uzavíratelných lahví. Možnosti řešení této situace a jejich skloubení s technologickými poža-

davky trhu se diskutují, kapitálová náročnost progresivního řešení je však zcela mimo finanční
možnosti moštárny.
Nepříznivým dopadem provozu moštárny je také produkce organického znečištění vody.
V prvním roce provozu hostětínské moštárny se ukázalo, že vysoké organické znečištění části
odpadních vod (BSK5 až 5 000 mg/l odpadní vody) převyšuje kapacitu kořenové čistírny, a proto je
část odpadní vody zachytávána do nádrží a aplikována na okolní sady a pole jako hnojivá zálivka.
* Při recyklaci skla nedochází na rozdíl od recyklace plastu k degradaci. Sklo lze recyklovat donekonečna.

Financování

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz moštárny rozjíždělo občanské sdružení TBK, bylo jeho financování vícezdrojové. Účast zahraničních expertů nadace Hëllef fir d’Natur z Lucemburska
(zejména Raymonda Aendekerka) na projektu umožnila získat nejvýznamnější grant na výstavbu moštárny od lucemburského Ministerstva životního prostředí a potvrdit úvěr od lucemburské banky Alterfinanz. I díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se po delším
snažení podařilo TBK dosáhnout na granty, dotace a výhodné úvěry. Finanční prostředky na
aktivity spojené s přípravou a realizací projektu tak byly získány převážně z grantů českých
a zahraničních nadací. Důležitou roli hrály i příspěvky sponzorů, dárců a pomoc dobrovolníků
s rekonstrukcí moštárny a s výrobou moštu v letech 1999–2001.
Všechny významné granty, dary, úvěry a sponzorské příspěvky jsou shrnuty v tabulce 8.
Podrobnější struktura financování moštárny viz tabulka vpravo.
Tabulka 6 ||||| Souhrn nejvýznamnějších forem podpory projektu moštárny v Hostětíně (v tis. Kč)

Příjemce

Půjčky, úvěry,

Granty,

příspěvky

dary

Investice

ZO ČSOP Veronica

0

4 074

0

Obec Hostětín

0

200

0

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

1 980

60

0

Tradice Bílých Karpat, s. r. o. (od roku 2011

2 750

1 302

2 200

4 730

5 636

2 200

Moštárna, s. r. o.)
Celkem
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Tabulka 7 ||||| Nejvýznamnější zdroje podpory projektu moštárny v Hostětíně

Typ

Subjekt

Příjemce podpory

Účel

financování
Grant

Ministerstvo životního
prostředí Lucembursko

ZO ČSOP Veronica
(prostřednictvím nadace Fondation Hëller
fir d’Natur)

Grant

Nadace rozvoje

ZO ČSOP Veronica

Stavební a technologický projekt, stavba moštárny

Čas.

Částka

období

(v tis. Kč)

Hodnota v roce
2007 (v tis. Kč)

1999

3 600

4 120

1999

250

310

a skladu a stroje (investice) + činnost sdružení,
expertů, technologů
Školení a organizace projektu

občanské společnosti
Dar

Českomoravský cement, a. s. ZO ČSOP Veronica

Stavební materiál (25 t cementu)

1999

60

70

Grant

Ministerstvo pro místní

Spolufinancování rozjezdu zkušebního provozu

2000

200

240

Zahájení provozu moštárny

2000

1 230

1 450

Překlenovací úvěr na zahájení výstavby

2000

600

710

2000–

150

170

Obec Hostětín

rozvoj ČR, Program rozvoje

(nákup nádrží na skladování moštu a manipulační

venkova
Půjčka

Banka Alterfinanz

techniky)
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
(z lucemburské Banque et caisse de lětat
skrze nadaci Hëller fir d’Natur a Nadaci
Veronica)

Půjčka

ZO

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

ČSOP Veronica
Půjčka

Svaz ekologických zeměděl- Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

Půjčka na nákup biojablek

ců PRO-BIO
Grant

Ministerstvo životního

2001
ZO ČSOP Veronica

Osvěta a realizace projektu

2001

164

175

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

Podpora ekologického ovocnářství v Bílých Karpa-

2001

40

45

2001

20

20

Vklad provozního kapitálu

2003

550

610

prostředí ČR
Grant

Nadace Partnerství

tech + propagační materiál a tisk etiket
Dar

Slovácké strojírny

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

Půjčka

Občanské sdružení Tradice

Tradice Bílých Karpat, s. r. o.

2 nádrže o objemu 10 m3
(hodnota daru odhadnuta)

Bílých Karpat, o. s.
Grant

Ministerstvo zemědělství ČR Tradice Bílých Karpat, s. r. o.

Poradenství pro ekologické zemědělství

2006

12

12

Grant

Ministerstvo zemědělství ČR Tradice Bílých Karpat, s. r. o.

Modernizace výrobního zařízení (lis, zásobní

2007

1 290

1 390

nádrže)
Půjčka

Nadace Veronica

Tradice Bílých Karpat, s. r. o.

FInancování nákupu lisu

2007

2 200

2 200

Investice

Nadace Veronica

Tradice Bílých Karpat, s. r. o.

Stavba lisovny (zhodnocení nemovitosti – navýše-

2007

700

700

ní nadačního jmění Nadace Veronica)

25
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Obnovitelné zdroje energie

26

Systematickou realizací ekologických projektů směřuje Hostětín ke
stavu stoprocentně nefosilní obce, což se daří především v oblasti vytápění domů a ohřevu vody. Až do poloviny 20. století zde bylo hlavním
zdrojem energie na vytápění dřevo. Od padesátých let bylo postupně
nahrazováno fosilními zdroji. V domácnostech se více topilo uhlím,
později někde i elektřinou, a tento nepříznivý vývoj vrcholil v polovině
devadesátých let 20. století. Od roku 1997 začal být nový obnovitelný
zdroj (slunce pro ohřev vody) používán v několika domácnostech. Od
roku 2000, kdy byla postavena obecní výtopna, kryjí obnovitelné zdroje
už většinu potřeby tepla a od roku 2008 se slunce užívá i k výrobě elek-

Graf 6 ||||| Poměr využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů tepla
v Hostětíně od roku 1900

100 %

Fosilní zdroje

Obce většinou disponují zdroji, jež by měly pokrýt alespoň
jejich vlastní potřeby. S využitím moderních technologií, materiálů a znalostí je to velmi dobře možné. Energetická soběstačnost přináší kromě morálních a environmentálních výhod jako
snížení znečištění ovzduší nebo emisí CO2 i bezprostřední ekonomické zisky. Peníze za teplo a elektřinu zůstanou v regionu,
elektřinu lze prodávat i za jeho hranice, budoucí spolehlivost
a bezpečnost dodávek je zajištěna. Soběstačnost řeší také otázky sociální, neboť zaměstná místní občany nebo podporuje zemědělce při pěstování energetických plodin.

třiny. Obyvatelé Hostětína tak uspoří (tj. nevypustí do atmosféry) ročně
více než 1 200 tun emisí oxidu uhličitého.

50 %

Obnovitelné zdroje

Zatímco do poloviny 20. století bylo v Hostětíně či jiných
podobných venkovských obcích v Bílých Karpatech dřevo hlavním zdrojem energie pro vytápění, od padesátých
let bylo postupně nahrazováno teplem z fosilních zdrojů.
V domácnostech se více topilo uhlím, později elektřinou,
přičemž tento nepříznivý vývoj vrcholil v polovině devadesátých let 20. století (viz graf 4). Po více než 15 letech na
cestě k energetické soběstačnosti Hostětína jsou k dispozici
bohaté zkušenosti z oblasti využívání obnovitelných zdrojů.

0%
1900

1950

1960

1994

1999

2001

2012

CO PŘINESLY PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ

Schéma využití obnovitelných zdrojů v Hostětíně

Schéma zdůrazňuje především napojení domů na teplo z obecní výtopny na biomasu a využívání energie slunce
pro ohřev vody a výrobu elektřiny. Všechny technologie jsou detailně popsány v následujících kapitolách.
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ostatní

Zdroje energie:
8 Biomasa, dřevní štěpka | 9a Solární kolektor
| 9b Fasádní solární kolektor | 10a,b Fotovoltaická
elektrárna | 11 Pasivní solární zisky

Větrání:

Ostatní:

12 Větrání s rekuperací: 2 jednotky ve sklepě, 1 v patře, 6 v ubytovně | 13 Dohřev vzduchu | 14 Větrání s rekuperací | 15 Odpadní vzduch / 16 Nasávání čerstvého vzduchu | 17 Větrání – přívod vzduchu do sálu
| 18 Větrání – odvod odpadního vzduchu

19 Slaměná izolace| 20 Izolace z minerální vaty |
21 Okna s trojskly | 22 Bojler | 23Zelená střecha |
24 Hliněné omítky | 25 Svod dešťové vody pro
splachování WC a úklid | 26 Tepelný výměník
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Obecní výtopna na biomasu
HLAVNÍ PŘÍNOSY
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Ochrana klimatu
Zlepšení kvality ovzduší v obci
Cena a dostupnost energie nezávisí
na světových cenách
Energetická bezpečnost regionu
Platby za teplo zůstávají v obci
Obecní výtopna na biomasu od roku 2000 vytápí téměř celou obec. V obci je ve srovnání s minulostí výrazně čistší vzduch, lidé nemusí pro
uhlí do sklepa a společně uspoří přibližně 1 100
tun emisí CO2 a tím přispívají k ochraně klimatu. Výroba tepla, které vzniká z místní biomasy,
rovněž zvyšuje nezávislost obce na vnějších
zdrojích energie.
Hostětínská výtopna příznivě ovlivňuje tok
peněz v regionu. Díky výrobě tepla v místě a využití paliva ze zdrojů v okolí obce zůstává v regionu velká část výdajů na vytápění, která by
jinak z regionu odplynula. Důležitá je rovněž
skutečnost, že obec jako provozovatel výtopny
udržuje cenu tepla na sociálně přijatelné výši
a vytvořila pracovních místa pro místní obyvatele. Do projektu se zapojilo téměř 85 % všech

domácností a uživatelé jsou s vytápěním převážně spokojeni.
S ohledem na budoucí vývoj, kdy lze očekávat snižování množství dodaného tepla vlivem
postupného zateplování budov, je nutné, aby se
obec zaměřila na připojení budov přiléhajících
ke stávajícím rozvodům a současně hledala
možnost celoročního využití výtopny.

Původní záměr

S ohledem na to, že Hostětín ležel mimo trasu
plánovaného plynovodu, bylo zjevné, že obec
bude muset vytápění zajistit jinak než většina sousedních obcí. Návrhu Okresního úřadu
v Uherském Hradišti postavit v obci obecní
výtopnu spalující dřevní odpad předcházelo

několik studií a seminářů. Nahradit nefosilními zdroji se dle těchto studií mělo přibližně
585 MWh elektřiny, 250 t hnědého uhlí a 20 t
černého uhlí ročně. Úspora na nákupu paliva
měla v porovnání s individuálním vytápěním
dosáhnout 14 %.
První krok, který představovalo úvodní šetření zájmu obyvatel Hostětína připojit se na
výtopnu spalující biomasu, ukazoval zhruba
na 50% podporu. Povědomí a zájem obyvatel se
podařilo postupně zvyšovat. V březnu roku 1998
zorganizovala Veronica seminář pro občany
Hostětína, jehož součástí byla exkurze do Kautzenu (Dolní Rakousy), kde obecní biomasovou
výtopnu již úspěšně provozovali. Současně
se obci s pomocí Nadace Partnerství a Ekologického institutu Veronica podařilo zajistit

29
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financování připravovaného projektu. Při vlastní výstavbě výtopny se na řízení projektu vedle výše zmíněných dále spolupodílel Okresní
úřad v Uherském Hradišti a nizozemská BTG.

Technologie

30

Výtopna byla uvedena do provozu na podzim
roku 2000. Jejím majitelem a provozovatelem
je obec Hostětín. V teplovodním kotli o výkonu 732 kW se spaluje dřevní odpad (především
štěpka, piliny z odpadového dřeva z okolních
pil a lesů), který se průběžně naváží do skladu
o zásobním objemu přibližně 900 m3. Výtopna
dodává teplo prostřednictvím 2,8 km dlouhé
teplovodní sítě 70 připojeným odběratelům
z celkových 86 budov v Hostětíně (tedy 83 %
všech v obci vytápěných objektů). Poměr instalovaného výkonu a délky rozvodů je relativně
nízký, pouhých 0,261 MW na 1 km teplovodních
rozvodů.
Po deseti letech provozu prošla v letech
2010–2011 obecní výtopna významnou modernizací – došlo k zásadní rekonstrukci technologie v kotelně, která se dotkla jak nainstalovaného strojního vybavení, tak řídícího systému.
Společným rysem celé technologické obměny
je úspora provozních nákladů a nové řízení
celé soustavy, které umožňuje přesné nastavení parametrů spalování. Rekonstrukcí došlo
ke snížení spotřeby elektřiny a omezení tepelných ztrát. Další úspory provozních nákladů
představuje obnovitelná elektřina, kterou pro

provoz obecní výtopny dodává fotovoltaická
elektrárna, uvedená do provozu v roce 2010.
Spotřeba elektřiny na výtopně po rekonstrukci
technologie v roce 2010–2011 poklesla na polovinu a v současností je roční spotřeba nižší než
20 MWh (72 GJ). V přepočtu k vyrobenému teplu je potřeba asi 1,6 % elektřiny (16 kWhel/MWht).

Zkušenosti
z posledních let

Decentralizovaná výroba energie a tepla má
řadu výhod. Obec se stala méně závislou jak
na národní rozvodné síti, tak na dodávkách neobnovitelných zdrojů ze zahraničí..Získala tak
možnost o projektu plně rozhodovat, kontroluje
finanční toky i vliv projektu na okolí. Obecní
produkce tepla z biomasy je tedy pro obec dobrou zárukou v poslední době tolik diskutované
energetické bezpečnosti.

Rozvoj regionálního
trhu s biomasou
V době výstavby hostětínské výtopny byla situace na trhu s biomasou jiná než v současnosti: poptávka i cena odpadního dřeva byla
nižší. Cena biomasy se v posledním desetiletí
zvyšuje v závislosti na růstu poptávky a inflaci
a nepřímo souvisí i s růstem cen ostatních paliv, především ropy a uhlí. Nákupní cena paliva

pro Hostětín vzrostla za sedm let o téměř 80 %.
Svou roli v růstu cen biomasy hrála i podpora
spoluspalování biomasy s ostatními palivy ve
velkých elektrárnách a teplárnách v ČR.
Dodavatelé štěpky se postupně měnili.
Dlouhodobé smlouvy na dodávku paliva se nedařilo uzavírat s ohledem na převis poptávky
nad nabídkou. Do roku 2003 získávala obec
palivo z okruhu asi 25 km, v roce 2004 se pak
tato vzdálenost kvůli uzavření provozu hlavního dodavatele zvýšila na dvojnásobek. Od té
doby se dodávky opět stabilizovaly: v roce 2012
pocházela naprostá většina paliva z okruhu
15 km, což významně snížilo výdaje na dopravu
paliva.

Spokojenost a inspirace
Podle výzkumu Petra Holuba* z roku 2007 jsou
obyvatelé Hostětína s výtopnou vesměs spokojeni, vytápění vnímají jako efektivní, pohodlné
a ekologické. Občané napojení na výtopnu získali systém ústředního topení, který nevyžaduje žádnou obsluhu, žádnou práci s přípravou
paliva, vynášením popela atd. Velmi příznivě
obyvatelé hodnotí také výrazné zlepšení kvality ovzduší ve vesnici poté, co se nevytápí uhlím.
Předpokládalo se, že postavení výtopny
jako modelového projektu vyvolá v regionu
stavbu dalších výtopen na biomasu. Možnost přímo se přesvědčit, jak výtopna funguje,
mohla mít vliv na realizace některých dalších
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projektů, ten však nejde jednoznačně určit. Dnes se v nejbližším okolí
Hostětína nacházejí biomasové výtopny ve Štítné nad Vláří, ve Slavičíně
a v Brumově-Bylnici.
*

Petr Holub prováděl výzkum v rámci své diplomové práce Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život., kterou obhájil na Masarykově univerzitě.

Ekonomika

Ochrana klimatu a ovzduší
Hostětínská výtopna měla snížit české i nizozemské příspěvky* k vypouštění emisí CO2. Na rozdíl od spalování zemního plynu nebo jiných
fosilních paliv energetické využití biomasy prakticky eliminuje emise
skleníkových plynů (viz tabulka 13). Výtopna dodá během topné sezony
přibližně 3 500 GJ tepla a uspoří zhruba 1 100 tun CO2 ročně.
Spolu s celkovou náhradou fosilních paliv při provozu výtopny
obyvatelé Hostětína dál uvažují nad udržitelným využíváním zdrojů
energie. V posledních dvanácti letech investovalo dvacet majitelů do
zateplení svých domů (převážně výměna oken spolu se zateplením obvodového pláště budovy).
* V rámci programu Joint Implementation, více v kapitole o financování.
Tabulka 8
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celkové emise znečištujících látek zhruba na 6 % původního stavu, kdy
se v Hostětíně topilo v domácích topeništích (viz tabulka 8).
Mnozí obyvatelé při dotazování potvrdili subjektivní zlepšení kvality
ovzduší v obci.

Srovnání emisí znečišťujících látek v Hostětíně před započetím

stavby výtopny (1999) a při jejím provozu (rok 2012)

1999

2012

SO2

5,10 t

0,04 t

CxHy

2,76 t

0,00 t

CO

11,89 t

0,66 t

Prach

4,82 t

0,09 t

NOX

1,19 t

0,43 t

CO2

1451,85 t

1451,85 t

Dřevní štěpka je v porovnání s pevnými fosilními palivy kvalitním
a čistým energetickým zdrojem. Po zahájení provozu výtopny poklesly

Průměrná cena dodávaného tepla pro obyvatele z biomasových výtopen
dosáhla v roce 2011 průměrně 525 Kč/GJ včetně DPH*. Cena tepla v Hostětíně (340 Kč/GJ v roce 2011, resp. 397 Kč/GJ v roce 2012) je na úrovni
zhruba 2/3 národního průměru. Provoz obecní výtopny v Hostětíně má
tedy charakter veřejně prospěšné služby, kdy je cena dodávaného tepla
s ohledem na dlouhodobou udržitelnost provozu výtopny v rovnováze
mezi ekonomickými a sociálními cíli.
O provoz obecní výtopny, který zahrnuje nákup a dopravu paliva,
plánování provozu, koordinaci pracovníků či účetnictví, se stará obec
Hostětín. Při provozu kotelny (přísun paliva, základní údržba, drobné
opravy) jsou zaměstnáni místní obyvatelé. Mzdové náklady se na celkových výdajích podílejí přibližně 6 % a přiměřené mzdové náklady se
příznivě odrážejí v přijatelné konečné ceně tepla. Obsluha kotelny je 24
hodin v pracovní pohotovosti, pravidelná denní kontrola trvá zhruba půl
hodiny.
Od roku 2005 byla v Hostětíně zavedena dvousložková cena. Fixní provozní náklady tvoří pevnou část ceny, kterou zaplatí odběratelé
stejné odběrové kategorie rovným dílem. Druhá část ceny je platbou
za odebrané množství tepla. Například v roce 2012 stálá platba činila
7 632 Kč u trvale obydlených domů, resp. 3 220 Kč u ostatních budov,
a proměnná část ceny tepla činila necelých 250 Kč za spotřebovaný GJ.
Tímto nástrojem je do jisté míry stabilizován odběr, kdy by domácnosti
neměly mít potřebu přitápět objekty jinými zdroji. Přesto se odhaduje,
že mnoho domácností kombinuje teplo z výtopny s teplem z vlastního
dřeva z okolních lesů. Tuto možnost využívají odhadem až z 20 %, zejména v období na začátku a konci topné sezony. Mimo topnou sezonu
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používají Hostětínští jiné zdroje tepla k ohřevu vody pro domácnost – především elektřinu
a solární energii.
* Energetický regulační úřad, Vyhodnocení cen tepelné energie k 1. lednu 2012

Financování
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Proces zajištění financování byl velmi komplikovaný a se zajištěním pomáhala řada partnerů.
Ministerstvo životního prostředí pomohlo zprostředkovat kontakty mezi obcí, nizozemskou
společností TEI – Twente Energy Institute a jedním z jejích členů BTG – Biomass Technology
Group. BTG formulovala návrh projektu pro nizozemskou vládní agenturu Senter a v prosinci
1998 byl projekt schválen nizozemskou vládou.*
Grant v úhrnné hodnotě přibližně 11,4 milionů korun zahrnoval kompletní dodávku technologie pro spalování dřevní štěpky a financování
informační kampaně projektu. Na projektu se
současně podílely národní zdroje: tepelné rozvody podpořila dotací ve výši zhruba 3,2 milionu Kč
Česká energetická agentura (ČEA). Občané zaplatili za připojený dům 30 000 Kč, úhrnem se
tedy 67 připojených domů podílelo na celkových nákladech necelými dvěma miliony korun. Podstatnou část potřebných financí (asi
19,8 milionů Kč) získala obec ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP).
Celková cena projektu se tedy pohybovala
okolo 36 milionů korun.** Obci se tudíž podařilo
výtopnu postavit, aniž by zatížila svůj rozpočet
úvěrem.

Tabulka 9 ||||| Hospodaření obecní výtopny v letech 2010–2012 (v tisících Kč)

Náklady

2012

Spotřeba materiálu (štěpka)

2011
729

61 %

753

73 %

Elektřina

69

6%

121

12 %

Opravy

16

1%

Ostatní služby

39

3%

3

Mzdy

74

6%

49

8%

2

0%

86

0%

260

22 %

1

0%

11

1%

16

2%

Náklady – celkem

1 200

100 %

1 030

100 %

Prodej tepla

1 178

1 032

21

63

Daně a poplatky
Odpisy
Pojištění

Ostatní výnosy
Úroky

0%

1

Příjmy – celkem

1 200

1 095

Hospodářský výsledek

Kč

0

65

Množství prodaného tepla

GJ

3 381

3 342

Kč/GJ

397

340

Průměrná cena tepla (vč. DPH)

5%

Vysoké pokrytí investičních nákladů granty není u podobných projektů nic neobvyklého.
Granty v roce 2007 zpravidla kryly 30–85 % celkových investičních nákladů na realizaci biomasových výtopen a až do výše 40 % nákladů bylo možné získat výhodné půjčky. Realizace většiny podobných projektů by bez získání grantových finančních prostředků pravděpodobně nebyla
vůbec možná. Ovšem ani jiné projekty vytápění obcí se neobejdou bez dotací, např. plynofikace.
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*

Výtopna vznikla díky nizozemsko-českému partnerství pomocí nástroje Joint Implementation (JI) ustanoveného v Rámcové
dohodě o změně klimatu z roku 1997. Cílem tohoto nástroje je snižovat světové emise CO2, které výrazně přispívají ke globálnímu
oteplování, ve spolupráci zemí, kde je často snižování emisí nákladnější, se zeměmi střední a východní Evropy, v nichž probíhá
ekonomická transformace. JI předpokládá vstup zahraničních investorů do transformujících se zemí, výměnou za emisní kredity,
jakožto výnos ze své investice. Obecní výtopna v Hostětíně byla však zařazena do tzv „pilotní fáze“ JI, která se také označuje jako
„activities implemented jointly“ (AIJ). Jedná se o dobrovolnou spolupráci, ze které nevyplývají žádné obchody s emisemi (kredity).
Vize výtopny má tedy zastřešující rámec a přesah v mezinárodní dohodě, kterou se desítky zemí světa zavazují dodržovat s cílem
udržitelného rozvoje planety.

** Cena projektu byla vyšší právě díky nizozemskému grantu, jehož součástí byl kotel, jeho instalace, roční servis a prostředky na
informační kampaň.

Tabulka 10 ||||| Financování výtopny

Zdroj financování

Předmět investice

Částka
v mil. Kč

Podíl v %

Nizozemská vláda

Technologie kotelny

11,4

31 %

Dofinancování investice (výměníkové

19,8

54 %

3,2

9%

(agentura SENTER)
SFŽP

stanice, budova výtopny…)
ČEA

Tepelné rozvody

Připojení občané

Přípojky

Celkem

2,0

5%

36,4

100 %
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Sluneční energie
VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Solární tepelné kolektory ohřívají pitnou,
případně i topnou vodu.
Fotovoltaická elektrárna přeměňuje sluneční
záření na elektřinu.
Solární architektura využívá ohřevu interiérů
domů slunečním zářením. Například velkými
okny.

Solární termické
systémy
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V devíti hostětínských domácnostech zajišťují
solární systémy předehřev, za příznivého počasí i kompletní ohřev vody. Jejich svépomocné
montáže probíhaly v letech 1997–2001. Systém
z té doby obsahuje hliníkový absorbér o ploše
6 m2 a tepelný zásobník o celkovém objemu
700 l, z čehož 150 l zabírá tlaková nádrž s ohřátou pitnou vodou. Zajímavým rysem je použití
stavebnicového systému*, na jehož instalaci se
vždy podílel budoucí uživatel. V domácnostech
v Hostětíně dříve převažoval ohřev vody v elektrickém bojleru. Solární ohřev vody ušetří každým instalovaným svépomocným systémem
až 2 MWh elektřiny ročně. Kromě svépomoc-

ných deskových instalací je možné vidět i trubicové kolektory, např. na střeše nad místním
obchodem.
* Lidé dostali jednotlivé součásti systému, které si sami složili
a nainstalovali.

Velkoplošný solární
kolektor na moštárně
a tepelný zásobník
Kolektor o celkové ploše 36 m2 byl instalován
v roce 2001 ve spolupráci s rakouskou organizací podporující využití obnovitelných zdrojů
energie AEE a s finanční pomocí lucemburské
organizace EBL. Kolektor je v dřevěném rámu
a nahrazuje původní taškovou krytinu. V zásobníku stojícím za moštárnou je 9 m3 topné

vody a je izolován balíky slámy v tloušťce 1 m.
Ze zásobníku odebírá teplo jak moštárna, tak
i vedlejší Centrum Veronica. Roční úspora dodávek tepla či elektřiny díky kolektoru na moštárně představuje zhruba 8,5 MWh.

Fasádní kolektor na
budově Centra Veronica
Na průčelí budovy seminárního centra je od
roku 2008 fasádní kolektor se selektivním
absorbérem o ploše 22 m2. Pokud má voda
v zásobníku dostatečnou teplotu, slouží pro
vytápění seminárního centra a penzionu.
V chladnějších obdobích se využívá pro předehřívání spodní části bojleru s pitnou vodou.
Roční úspora externích dodávek do soustavy
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budov na pozemku Nadace Veronica se díky kolektoru zvýšila o přibližně 6 MWh.

Fotovoltaická zařízení pro
výrobu elektřiny
Fotovoltaické panely využívají fotoelektrického jevu k přímé přeměně
slunečního záření na elektrické napětí. Na území ČR dopadá za rok na
metr čtvereční 900 až 1 200 kWh slunečního záření. Systém s instalovaným maximálním výkonem 1 kW je schopen v našich podmínkách
dodat ročně 800 až 1 000 kWh elektřiny (roční spotřeba na osobu v domácnosti je v průměru 1 200 kWh). Plocha fotovoltaického systému s výkonem 1 kW závisí na účinnosti použitých solárních článků (10–40 %)
a pohybuje se od 6 m2 do 9 m2. V Hostětíně v současné době fungují tři
fotovoltaické elektrárny, instalované v letech 2008–2011.

Princip fungování fotovoltaického panelu

elektricky vodivý
materiál

paprsky

typu N
P-N
typu P

elektricky vodivý
materiál

Fotovoltaická elektrárna na střeše
moštárny
V roce 2008 byla na střeše moštárny uvedena do provozu fotovoltaická
elektrárna o 40 polykrystalických panelech výkonu 220 W s celkovou
plochou 64 m2. Úhrnný instalovaný výkon elektrárny je 8,8 kW a jeho
vyvedení do sítě zabezpečují dva měniče. Sklon panelů odpovídá sklonu
a orientaci střechy (sklon 38°; azimut 30° jihovýchodně). Předpokládaná
roční výroba u této instalace byla více než 8 000 kWh a odpovídá roční
úspoře 9 tun CO2.
Množství vyrobené elektřiny je v celoročním úhrnu srovnatelné
s množstvím elektřiny spotřebované moštárnou. Okamžité množství
spotřebované a vyrobené elektřiny se však liší – v moštovací sezoně
(září–listopad) spotřebovává moštárna více elektrické energie, než kolik
vyrábí elektrárna na střeše, a musí si proto vypomoci odběrem z distribuční sítě. Naopak v letních měsících množství vyrobené elektřiny převyšuje potřeby moštárny a přebytky jsou dodávány do sítě. V roce 2012
bylo 22,4 % z celkové výroby fotovoltaické elektrárny spotřebováno přímo v provozu moštárny. Elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou
zároveň pokryla 29,6 % spotřeby moštárny. Průměrná roční výroba v letech 2009–2012 mírně překročila 9 000 kWh a převyšuje předpokládanou
výrobu o necelých 10 %.

Elektrárna za obecní výtopnou
Na obecním pozemku za výtopnou byla v roce 2010 uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o 230 polykrystalických panelech o ploše
360 m2 a maximálním výkonu 220 W. Úhrnný instalovaný výkon 50,6 kW
transformuje šest měničů. S ohledem na místní podmínky jsou panely
skloněny pod úhlem 25° a orientovány 10° jihozápadně. Předpokládaná
roční výroba celé elektrárny je 49 MWh, čemuž odpovídá úspora CO2 přibližně 57 tun ročně. Měrná roční výroba se předpokládá 962 kWh na 1
instalovaný kilowatt.
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Během topné sezony se část vyrobené elektřiny spotřebovává přímo v obecní výtopně na
biomasu. Přebytky a celá produkce z období
mimo topnou sezonu, v součtu zhruba 85 %
vyrobené elektřiny, se dodávají do distribuční
sítě. V roce 2012 elektrárna vyrobila a prodala
celkem 56 MWh, tedy více než dvojnásobek
toho, kolik elektřiny spotřebuje obecní výtopna.

Zkušenosti
z posledních let
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Hlavním přínosem využívání solární energie
je její minimální dopad na životní prostředí.
Systém kolektorů spotřebovává malé množství elektřiny pro pohon oběhových čerpadel
a řídícího systému, získané teplo se pohybuje
kolem stonásobku této spotřeby.
Svépomocné solární systémy měly vliv
na změnu vzorců využívání zdrojů energie.
Ve své době šlo o jeden z prvních programů
zaměřených na podporu získávání energie ze
slunce v ČR. Instalované kolektory tak byly
a nadále zůstávají velkým přínosem z hlediska vzdělávání a osvěty. Místní obyvatelé i návštěvníci získali důvěru v novou technologii,
která se v každodenním užívání osvědčila.
Fotovoltaická elektrárna představuje čistou formu výroby elektřiny. Každý instalovaný kilowatt ušetří ročně jednu tunu oxidu
uhličitého, a zmírňuje tak globální změnu
klimatu. Energetická náročnost výroby kře-

míkových panelů klesla v současné době na takovou úroveň, že energie vložená do výroby
fotovoltaických panelů a dalších komponent elektrárny se v našich podmínkách získá zpět
během dvou až čtyř let provozu. Minimálně dalších 20 let pak už elektrárna přináší jen čistý
energetický zisk. Z recyklovaných fotovoltaických panelů se zpátky získává křemík, dobře recyklovatelné jsou po skončení životnosti i další součástky fotovoltaických elektráren včetně
podpůrných konstrukcí.
Provoz elektrárny nemá žádný nepříznivý vliv na životní prostředí. Jednou z mála potenciálních nevýhod fotovoltaiky je zábor zemědělské půdy. Životnost elektrárny je však jen 20
až 25 let, a pozemek se ze zemědělského půdního fondu podle zákona vyjímá jen dočasně.
Po skončení životnosti panelů pak lze elektrárnu odstranit a půdu dále zemědělsky využívat.
V Hostětíně však tento problém zcela odpadá – dvě ze tří instalací jsou na střechách budov,
elektrárna u výtopny pak zabírá zemědělsky nevyužívaný pozemek.
Na střeše moštárny jsou instalovány oba druhy popisovaných zařízení – jak solární kolektory, tak fotovoltaické panely. Jejich výtěžnost se liší v závislosti na ročním období. V létě,
kdy převažuje přímé sluneční záření, je měrný solární zisk FVE (0,51 kWh/m2.den) zhruba
poloviční než u teplovodního kolektoru (1,11 kWh/m2.den). Naopak během zimy, kdy bývá zataženo a teplovodní kolektor nedosáhne dostatečné teploty pro ohřev vody, odpovídá průměrný
denní solární zisk FVE (0,05 kWh/m2.den) 87 % hodnoty pro teplovodní kolektor (0,07 kWh/
m2.den). V celoročním úhrnu mají však jednoznačně navrch termosolární kolektory, které za
rok dodají 254 kWh/m2, zatímco elektrárna pouze 132 kWh/m2.

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Tabulky 11, 12 ||||| Využití obnovitelných zdrojů energie na moštárně

Rok

Spotřeba v MWh

Výroba
v MWh

Elektřina

Teplo

Srovnání

Elektřina

Dodávka
Vlastní
z distribuční spotřeba
sítě

Celková
spotřeba

Topný olej

Teplo
z obecní
výtopny

FVE

Podíl vlastní
spotřeby el.

Podíl vyrobené
a spotřebované el.

A

C=A+B

D

E

F

B/C

F/C

B

2008

11,52

0,00

11,52

72,40

20,42

0,00

0%

0%

2009

7,93

0,92

8,85

53,97

24,78

8,76

10 %

99 %

2010

9,67

2,37

12,03

85,06

26,66

8,09

20 %

67 %

2011

6,50

2,01

8,51

38,92

22,03

9,65

24 %

114 %

2012

7,45

2,13

9,59

19,38

22,46

9,52

22 %

99 %

43,06

7,43

50,49

269,72

116,34

36,03

15 %

71 %

Celkem

Emise

Měrné

CO2*

emise

2008

32,30

0,10

2009

14,13

0,13

2010

26,73

0,09

2011

8,77

0,06

2012

5,11

0,02

Celkem

87,04

0,08

* Údaj je udáván v tunách CO2eq.

Financování
Termické systémy pro
domácnosti
Solární termické systémy v rámci programu
Slunce pro Bílé Karpaty finančně podpořily
britský Know How Fund a Nadace Partnerství.
Stavebnicové systémy používané při montáži
prvních kolektorů umožnily díky nízké pořizovací ceně a dotacím návratnost do 6 let.
Nadace Partnerství podporovala systémy
až do výše padesáti procent investičních nákladů. V roce 1998 získal program významný

grant britského donora Know How Fund ve
výši takřka milion korun, který podporoval instalace na veřejných budovách a poskytoval až
100% příspěvek. Na ohřevu vody uspořily hostětínské domácnosti tolik, co by zaplatily za 1,5
až 2 MWh elektřiny ročně. Konkrétní finanční
úspora byla závislá na typu tarifu, který daná
domácnost používala, a pohybovala se mezi
1 500 Kč a 6 000 Kč ročně. V roce 2008 spolu
s cenami elektřiny vzrostla i úspora jednotlivých domácností, která dosáhla 6 400 Kč až
9 000 Kč ročně. Domácnosti využívající solární
kolektory jsou také obecně méně závislé na komerčních cenách i spolehlivosti rozvodové sítě
a dodávek ze vzdálených zdrojů.
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Fotovoltaické elektrárny

Projekt fotovoltaické elektrárny u obecní výtopny je zajímavý z pohledu
vlastnictví – jde o společnou investici čtyř subjektů. Vlastníkem pozemku je obec Hostětín, která se na celé investici podílí 7 %. Na zbylé investici v úhrnné výši 4,4 milionu Kč se rovným dílem spolupodílejí Nadace
Partnerství, Nadace Veronica a Nadace české architektury. Elektrárnu
na střeše moštárny vlastní Nadace Veronica, která ji pořídila za 1,1 milionu Kč.
Ekonomická návratnost fotovoltaických elektráren je v České republice závislá na státem stanovené podpoře na základě zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů formou garantovaných výkupních cen. Zákonem garantovaná výkupní cena zaručuje výrobcům
patnáctiletou návratnost vložených investic. Předpokládaná návratnost
investice pro FVE na moštárně, při započítání nákladů na údržbu, byla
v době uvedení do provozu v roce 2008 vypočítaná na 15 let. Výnosy
z prvních dvou let provozu však průměrně o 5 % přesáhly dřívější odhady, což dobu návratnosti zkracuje. V současné době je však celý sektor
výrazně nestabilní z důvodu častých změn v oblasti státem garantované
podpory a daňové zátěže.
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Kořenová čistírna odpadních vod
HLAVNÍ PŘÍNOSY

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Významná úspora elektřiny
Minimální provozní náklady
Čisticí schopnost srovnatelná
s klasickými ČOV
Odstranění stavební uzávěry

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod (KČOV) vznikla roce 1996 jako první svého druhu
na východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos
obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí.
Díky provozu čistírny byla v obci odstraněna třicetiletá stavební uzávěra, která trvala od
sedmdesátých let 20. století, od dokončení vodárenské nádrže Kolelač. Toto opatření omezovalo
výstavbu v obci, která byla bez čistění odpadních vod pro vodárenskou nádrž významným zdrojem znečištění.

Původní záměr

Hostětínem protéká potok Kolelač, na jehož spodním toku byla roku 1966 postavena vodárenská
nádrž Bojkovice. Podle norem pro ochranu vodních zdrojů byla po dokončení přehrady v Hostětíně, jediné obci v povodí přehrady, vyhlášena stavební uzávěra, která v osmdesátých letech způsobila výrazný pokles počtu obyvatel. Když se Hostětín v roce 1990 osamostatnil od sousedního
Pitína, obecní zastupitelstvo jednoznačně považovalo vyřešení problému nakládání s odpadními
vodami a následné zrušení stavební uzávěry za prvořadý úkol.

V roce 1992 vznikla nezávislá studie porovnávající možné způsoby řešení, ze které jako
nejvhodnější vyšla dostavba jednotné kanalizace a zřízení kořenové čistírny odpadních
vod ústící pod obcí do potoka Kolelač. Prosazení stavby nicméně nebylo jednoduché. Kvůli
nedostatku zkušeností s kořenovými čistírnami odpadních vod projekt narážel na nedůvěru
správních orgánů – okresní hygienik stavbu
v první fázi odmítl schválit z důvodu provozní nespolehlivosti čisticího efektu. Nakonec
se přesto podařilo projekt realizovat, zkušební
provoz zahájila kořenová čistírna odpadních
vod v červenci 1996 a do trvalého provozu byla
uvedena o rok později.
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Technologie čištění
Kořenová čistírna funguje jako umělý mokřad s výsadbou běžných mokřadních rostlin. Biologické čištění probíhá ve dvou filtračních nádržích
napojených na potrubí, šachty a dočišťovací rybníček. Druhou složku
procesu tvoří mechanické čištění, probíhající v odlehčovacích šachtách,
dešťových nádržích, lapáku písku a mělkých kombinovaných nádržích.
Samočisticí proces, ke kterému v kořenové čistírně dochází, je založen
na filtraci v pískovém loži a schopnosti bakterií degradovat organické
znečištění. Vegetace se podílí na čisticím procesu zejména tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj mikroorganismů a současným využíváním
uvolněných rostlinných živin k tvorbě biomasy.

Tabulka 13 ||||| Technické údaje (projektovaná kapacita)
Zdroje: Projekt ČOV Hostětín, VH – atelier, s. r. o., Brno, 1995 | Rozkošný 2008

Průměrný denní průtok
Látkové zatížení – BSK5

0,59 l/s
15,12 kg/den (212 mg/l)

Počet EO*
Plocha filtračních polí

280
1 240 m2 (4,4 m2 na 1 obyvatele)

* EO: Ekvivalentní obyvatel – pojem slouží pro vyjádření kapacity ČOV. 1 EO odpovídá průměrné
hodnotě znečištění způsobené jedním obyvatelem za den, což je 60 g BSK5.
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Kořenové čistírny se obecně doporučují pro zdroje znečištění do 500
obyvatel s příslušnou plochou kořenových polí okolo 2 500 m2. Pro zdroje znečištění nad 50 obyvatel se používá vždy několik polí. V kombinaci s dalšími technologiemi je lze využít i pro zdroje do velikosti okolo
1 000 obyvatel s příslušnou plochou kořenových polí okolo 5 000 m2. Pro
větší zdroje znečištění se nehodí kvůli zvýšeným nárokům na plochu
a účinnost čištění. Největší počet těchto zařízení funguje v kategorii

malé domovní čistírny (do 10 obyvatel) a čistírny pro malé obce (100–500
obyvatel). Do druhé skupiny patří i hostětínská čistírna odpadních vod
s kapacitou 280 obyvatel.

Zkušenosti z posledních let

Výhodou výstavby kořenové čistírny bylo, že obec mohla využít stávající
kanalizaci a nemusela budovat nový systém. Běžná čistírna vyžaduje
rozdělení kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu, aby se znečištění neředilo a čistírna nemusela vynakládat energii na přečerpávání
a čištění prakticky čisté vody. Také pro kořenové čistírny je oddělená
kanalizace technologicky vhodnější, naředění znečištění ale nepředstavuje tak výrazné snížení jejich efektivity. Vystačí si proto i s jednotnou
kanalizací, která byla v Hostětíně už částečně zbudovaná. Další výhodou oproti konvenčnímu nakládání s odpadními vodami je, že kořenová
čistírna zvládne absorbovat velké výkyvy v množství přitékající vody –
ranní, večerní a víkendové špičky, ale i sezonní změny. Je odolná i proti
případnému přerušení provozu. Zároveň je provoz KČOV výrazně úspornější než u konvenčního zařízení. Nepotřebuje totiž žádnou elektřinu,
která je u běžných ČOV významným nákladem. Fungování KČOV není
náročné ani na pracovní síly. Pověřený zaměstnanec musí každý druhý
den zkontrolovat nastavení výšky hladiny, což zabere zhruba půl hodiny
času. Jedenkrát týdně pak vizuálně kontroluje čistotu šachet. Jednou až
dvakrát ročně je nutné vyvézt kaly, které se ukládají v areálu ČOV Bojkovice. Se stejnou frekvencí se kosí porost čistírny, který se nechává na
místě zetlít. Čtyřikrát ročně se odebírají vzorky vyčištěné odpadní vody.
Hodnoty naměřené a vypočtené ze vzorků odebraných na kořenové ČOV v Hostětíně v letech 1996–2009 vypovídají o její vysoké čisticí
schopnosti. Z dlouhodobých výsledků sledování vyplývá následující
účinnost čištění: BSK5 88 %, CHSK – Cr 79 %, nerozpuštěné látky 63 %,
amoniakální dusík 61 %, celkový fosfor 39 %. Sledované údaje ukazují,
že není významný rozdíl mezi účinností odstranění organického znečištění ve vegetačním a mimovegetačním (zimním) období. K poklesu
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kvality čištění došlo v roce 2000, kdy zahájila
provoz moštárna. Odpadní voda z mytí jablek,
která představuje vysoké organické znečištění,
je proto nyní jímána a používána na zálivku.
Výstavbou čistírny započal Hostětín svou
„ekologickou cestu“. Ojedinělým počinem se
malá obec proslavila po celém regionu, což
v budoucnu usnadnilo prosazování dalších
inovací. Čistírna slouží jako inspirace pro zastupitele jiných obcí a další návštěvníky. Odborníkům také umožňuje získávat dlouhodobé
informace o účinnosti tohoto způsobu čištění
v českých podmínkách. Zároveň bylo dosaženo kýženého zrušení stavební uzávěry, kvůli
níž po dobu 30 let nemohl být v Hostětíně postaven žádný dům ani rekonstruovány již stojící objekty. Po vyřešení problému s odpadními
vodami bylo postaveno několik nových budov.
Zřízení čistírny tak výrazně oživilo dění v obci,
která se dlouhodobě potýkala s klesajícím počtem obyvatel. Vznikla také nová pracovní
příležitost, která umožňuje místním podílet se
na provozu čistírny. Od roku 2008 zaměstnává
obecní úřad na údržbu vsi včetně péče o čistírnu dva dříve dlouhodobě nezaměstnané muže.
Přírodní čištění odpadních vod představuje
úsporu zejména při provozu, obohacuje krajinu,
vytváří vhodné prostředí pro rostliny a živočichy a nenarušuje koloběh živin. Výpar vody
rostlinami na filtračním poli příznivě ovlivňuje
mikroklima a posiluje malý oběh vody. Kořenová čistírna je přínosem pro ekologickou stabilitu i estetickou kvalitu krajiny. V Hostětíně

vznikl nový biotop blízký přirozeným mokřadům, v němž se postupně vyskytlo několik druhů
plazů, na mokřadní a vodní biotopy vázané druhy ptáků, savců a hmyzu. Atraktivnost místa zvýšily také dvě dřevěné sochy instalované poblíž v rámci sochařského sympozia organizovaného
obcí v roce 2002. Hostětínská čistírna odpadních vod je tak oblíbeným místem procházek.
Tabulka 14 ||||| Srovnání čištění odpadních vod v Hostětíně a sousedním Šanově
Zdroj: Obecní úřad Hostětín, Obecní úřad Šanov, internetové stránky Centra Veronica Hostětín, Machů 2007

Typ ČOV

Hostětín

Šanov

kořenová (cena v závorce
se započtenou inflací –
přepočtena na rok 2002)

mechanicko-biologická
Flexidiblok 100 m3/den

Uvedena do provozu

Červenec 1996

Červenec 2002

Celkové náklady na stavbu čistírny*

1,9 (2,8) mil. Kč

5 mil. Kč

4,9 (7,1) mil. Kč

16,2 mil. Kč

4,9 (7,1) mil. Kč

16,2 mil. Kč

2 740 m2

375 m2

0,1

0,8

Projektovaný počet EO

280

700

Počet obyvatel v obci (ke 31. 12. 2006)

238

503

Počet skutečně připojených obyvatel

236

450

8 100 (11 700) Kč

11 100 Kč

6 800 (9 800) Kč

7 100 Kč

Celkové náklady na stavbu čistírny i kanalizace
Celkové náklady na stavbu čistírny i kanalizace
Plocha zabraná ČOV
Počet vzniklých pracovních míst

Investiční náklady na ČOV (Kč na 1 připojeného obyvatele obce)

Investiční náklady na využití celé kapacity
(Kč na 1 EO)
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Náklady na elektřinu
2006

1 700 Kč

2010

1 910 Kč

**

1 800 Kč

131 000 Kč

0,04 kWh/EO

43,40 kWh/EO

25 tun

90 tun

cca 8 000 Kč

cca 30 000 Kč

2006

43 000 Kč

200 000 Kč

2010

24 520 Kč

**

28 115 Kč

173 745 Kč

1,95 Kč/m3

5,60 Kč/m3

2012

120 000 Kč

Měrná spotřeba elektřiny na projektovaný
počet EO
Množství vyvezených kalů (ročně)
Průměrné náklady na vyvážení a ukládání
kalů (2006-2012)
Celkové roční náklady na údržbu a provoz

2012
Měrné provozní náklady v roce 2012 (Kč/m3)
2012

* Cena je přepočtena na rok 2002, aby byly investiční náklady na stavbu KČOV v Hostětíně z roku 1996 srovnatelné s investičními
náklady na stavbu mechanicko-biologické čistírny v Šanově z roku 2002.

** Údaj není k dispozici

Financování
stavby
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Náklady na výstavbu KČOV jsou srovnatelné s náklady na „klasickou“ čistírnu a činí přibližně
5–10 tisíc Kč na připojenou osobu podle místních podmínek, neboť největší část nákladů tvoří
zemní práce (asi 30 % celkových nákladů) a cena za filtrační materiál a jeho dovoz (asi 40 %).
Na celkové investici ve výši 4 905 000 Kč (kanalizace i ČOV) se vedle obce Hostětín podílely
následující instituce: Okresní úřad v Uherském Hradišti (4 500 000 Kč), Ministerstvo životního

prostředí ČR, program Revitalizace říčních systémů (320 000 Kč na vybudování rybníka). Celkové roční náklady spojené s provozem KČOV
tvoří asi 2,6 % z obecního rozpočtu. Teprve
v roce 2011, po 15 letech provozu, začala obec
coby provozovatel čistírny účtovat stočné.

Ekonomika kořenové čistírny (2012)
Náklady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57 000 Kč
Z toho odpisy:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 000 Kč
Příjmy:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 000 Kč
Hospodářský výsledek:  .  .  .  .  .  .  . + 21 000 Kč
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Ovocnářství v Bílých Karpatech
PŘÍNOSY

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin
Genofondové sady
Ovocnářství bez chemie
Rozmanitost krajiny

Ke krajině Bílých Karpat patří neodmyslitelně
staré sady a solitéry ovocných stromů. Díky
zmapování genofondu a podpory místního
zpracování a využití původních druhů ovoce
dochází v posledních deseti letech v regionu
k opětovnému rozvoji tradičního extenzivního
ovocnářství.

Původní záměr

Bílé Karpaty patří mezi málo míst v České republice, kde dochází ke komplexní péči o staré
a místní odrůdy ovocných dřevin. Na počátku
devadesátých let 20. století začali ochránci
přírody spolu s ovocnáři tyto odrůdy mapovat,
čímž vznikl přehled o místním genofondu. Ten
je významný pro další šlechtění i zachování

krajinného rázu, v neposlední řadě také pro
pestrost regionálních produktů. Případným
zmizením těchto odrůd ztrácíme jejich cenné
vlastnosti, které při šlechtění nových odrůd
mohou chybět: například nenáročnost na podmínky prostředí nebo odolnost vůči chorobám
a škůdcům. Dlouhodobý užitek tak mohou přinášet i staré a méně výnosné odrůdy, které patří k našemu kulturnímu dědictví. Nejbezpečněji přitom budou zachovány, když je lidé budou
pěstovat v zahradách a sadech.
Bohatství ovocných druhů Bílých Karpat
– staré a krajové odrůdy:

Jabloně | Jadernička, Kožuch, Panenské, Strýmka /
místní kultivary a semenáče s lidovými názvy: Barynáč, Kostečky, Kdoulové, Zárostopky a jiné

Hrušně |

Koty, Repovica, Majdalenky, Oharkule,

Krehule, Dule, Škaredky apod.

Slivoně |

Durancie (odolnost proti šarce) / skoro

zaniklé odrůdy: Vaňkova švestka, Valtrova, Štolcova,
Oulinská a další / lidové názvy: Bílé slivky, Švestičky,
Sračky, Malé sračky, Okrúhlice, Zelené, Žluté, Pavlůvky

Třešně | Dönisenova žlutá, Královská chrupka
Višně | různé sladkovišně, Královna Hortenzie
Méně obvyklé druhy ovoce | Dříny, moruše,
oskeruše

Genofondové sady
Socialistické družstevnictví, postupné rozšiřování intenzivních forem ovocnářství a především šlechtění a zavádění nových, avšak
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na pěstování náročných odrůd představují zásadní faktory, které způsobují opouštění nebo
zánik extenzivního ovocnářství na vyšších
kmenných tvarech. Protože v řadě případů jsou
uvedené odrůdy, pěstované po generace ve vysokokmenných sadech a zahradách, ohroženy
(ať už stářím či nedostatkem údržby a péče) či
jim dokonce hrozí skácení, jsou už od počátku mapování pěstovány v tzv. genofondových
sadech. První z nich začal vznikat v roce 1991
ve Velké nad Veličkou a je součástí Národní
přírodní rezervace Zahrady pod Hájem. Na
tříhektarové ploše sadu, která se postupně
rozšiřuje, roste 500 stromů různých ovocných
druhů a každoročně se některé stromy přeroubovávají nově nalezenými odrůdami. Obdobný
sad s téměř padesáti odrůdami založila ČSOP
Kosenka v roce 1999 v Poteči nedaleko Valašských Klobouk. Další dva genofondové sady
byly později založeny v Rokytnici a Lopeníku,
aby rovnoměrně pokrývaly území a přírodní
podmínky regionu.
Pro praktické vzdělávání slouží ukázkový extenzivní sad a zahrada na pozemku za
Centrem Veronica Hostětín. Na ploše zhruba
0,6 hektaru bylo k původním dvěma desítkám starých stromů dosazeno přes padesát
mladých stromků. Dlouhodobým záměrem je
vytvořit ukázkový sad, který pomocí naučné
stezky a hravých aktivit zapojí veřejnost do
záchrany starých odrůd ovoce a obnovy extenzivních ekologických sadů v krajině. V sadu je
řada prvků pro podporu biodiverzity – hadník,

ještěrkovník, budky pro hnízdění ptáků, čmelákovník, ježkovník, hmyzí domečky, domky pro
škvory, budka pro netopýra. V zadní části sadu
byl zahájen chov včel.

Ovocnářství bez chemie
Při pěstování starých ovocných odrůd se spoléhá na postupy, kterými se dříve řídili naši
předkové. Zkušenosti potvrzují, že pěstováním
ovoce biologickými metodami, tedy „bez chemie“, lze ve zdravé krajině dosáhnout dobré
sklizně i odbytu vypěstovaného ovoce. Velkou
výhodou, ne-li podmínkou, při provozování
ekologického ovocnářství je zdravá, ekologicky
stabilní okolní krajina. Znamená to především
rozmanitost krajiny a přírody, kde má každý
škůdce několik predátorů schopných jeho případné přemnožení regulovat. Pokud výskyt
škůdce dočasně omezíme úplně (například
chemickým postřikem), následně tím snížíme
i přítomnost predátora, který pak nemusí být
schopen následné přemnožení škůdce regulovat. Právě uchování pestrých vzájemných
vazeb v sadu (jako v každém jiném ekosystému) umožňuje dosáhnout jeho stability bez významných zásahů přírodě cizími prostředky.
Další podmínkou úspěchu je použití vhodných odolných ovocných odrůd. Nejvíce lze doporučit generacemi ověřené, v regionu tradičně pěstované staré odrůdy. Teoreticky vhodné
jsou i nové odrůdy zvláště šlechtěné na odolnost, tzv. rezistenty, ovšem ty zatím nejsou

ověřeny praktickým použitím v krajině. V extenzivním sadu pěstujeme kmenné tvary stromů (koruna zapěstovaná ve výšce 150–180 cm
nad zemí) roubované nejlépe na semenných
podnožích. Důležité jsou široké spony umožňující plné rozvinutí koruny. A samozřejmě travní
podrost pestrého druhového složení – základní
kámen biologické rozmanitosti extenzivního
ovocného sadu.

Autor: Kateřina Pařízková
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Ekologicky obhospodařovaný sad
Takový sad má své výhody i nevýhody:
Větší odolnost proti houbovým chorobám díky větší prodyšnosti
mezi korunami a snadnějšímu osychání listů, plodů i dřeva.
Díky odolným odrůdám, ekologické stabilitě okolí a cíleně podporované biologické rozmanitosti v sadu nehrozí kalamitní přemnožení nějakého škůdce či choroby, takže náklady na chemickou ochranu jsou prakticky nulové.
Díky uzavřenému toku živin uvnitř hospodářství jsou sníženy
náklady na výživu.
Nižší hektarové výnosy oproti intenzivní výrobě
(cca o 30 až 50 %).
Obtížnější sklizeň ve větších výškách, je nutné část sklizně zhodnotit zpracováním (sušené ovoce, mošt, džem, pálenka).

nost uplatnit certifikované bioovoce na trhu. Tuto možnost nabízí místní
moštárna. Ta také potenciální sadaře o možnosti dotací informuje.
Konvenční mošt je také vyráběn z jablek pocházejících z místních
zahrad a malých sadů, které jsou významné pro ochranu krajiny a biodiverzity. Hospodaření v těchto extenzivních sadech se velmi blíží zásadám ekologického zemědělství, avšak kvůli malým rozlohám a vysokým
režijním nákladům nebude možné většinu z těchto sadů certifikovat pro
ekologické zemědělství.
Graf 7 | Tabulka 15 ||||| Vývoj výměry ovocných sadů v Bílých Karpatech
2003–2011
Zdroj dat: Veřejný registr půdy LPIS, stav k 31. 3. 2011

Zkušenosti z posledních let

Ač Bílé Karpaty nepatří z pohledu současného intenzivního ovocnářství
mezi nejvýznamnější regiony u nás, v posledních deseti letech dochází k výraznému rozvoji. Údaje z evidence využití půdy (Veřejný registr
půdy LPIS) dokládají, že výměra evidovaných ovocných sadů v Bílých
Karpatech vzrostla v období 2003–2011 více než 2,5×. Toto velmi výrazné
navýšení je způsobeno jednak výsadbou sadů nových, ale i obnoveným
obhospodařováním a zaevidováním již starších sadů.
I když nelze jednoznačně stanovit podíl nových výsadeb, jde o nebývalý rozmach a vzestup ovocnářství. Ovocné sady v režimu ekologického zemědělství rozlohou převyšují konvenční ovocné sady (celkem 388
ha v ekologickém zemědělství vzhledem k 326 ha sadů konvenčních),
zároveň jsou v území rozmístěny rovnoměrněji. Hlavním podnětem tohoto rozmachu jsou motivační dotace na údržbu ovocných sadů v ekologickém zemědělství a dotace na výsadbu intenzivních sadů. Samotné
dotace by však zemědělce nemotivovaly, pokud by neexistovala mož-
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Nelze očekávat, že rozšiřování sadů v závislosti na možnosti odbytu a dobrých výkupních
cenách bude probíhat rychle. Jde o náročnou,
dlouhodobou investici. Rychlejšímu rozšiřování sadů brání i nedostatečná školkařská produkce kvalitních vysokokmenů či zdlouhavý
postup při roubování (je nutné 1–2 roky počkat, aby stromek vzrostl do potřebné výšky).
Stromky (pěstované na semenáči jako polokmeny a vysokokmeny) začínají plně plodit až
po 10 letech. Všechny tyto faktory mohou být
příčinami pomalého rozšiřování sadů. Na druhou stranu – péče o vzrostlý extenzivní sad je
méně náročná než v případě intenzivní výsadby (pěstované např. ve tvaru štíhlého vřetene).

Sušírna ovoce
Na zahradě centra stojí sušírna ovoce. Stávala
zde již na počátku 19. století, ve druhé polovině 20. století už však nebyla využívána a chátrala. Po dlouhé, snad padesátileté odmlce se
v ní opětovně začalo sušit, a to na podzim roku
1998, kdy ji členové místní ZO ČSOP Veronica
Hostětín zrekonstruovali. Během sušicí sezony
se zde každý rok usuší přibližně tři tuny ovoce.
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Šetrné veřejné osvětlení
HLAVNÍ PŘÍNOSY

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

Úspora energie
Lepší osvětlenost veřejných
prostranství
Omezení světelného znečištění
Rychlá návratnost investice

Šetrné veřejné osvětlení v Hostětíně efektivně využívá elektřinu, tj. snižuje její spotřebu téměř
o čtvrtinu. Kvalitní svítidla snižují světelné znečištění, což se příznivě projevuje na zdraví lidí,
zvýšení jejich bezpečnosti a ochraně biodiverzity. Kladem svítidel je rovněž nízký obsah rtuti.

Původní záměr

Předchozí instalaci pouličního osvětlení tvořila zastaralá svítidla z 60. a 70. let (vybavená rtuťovými vysokotlakými výbojkami) a novější svítidla (vybavená sodíkovými výbojkami). Pouliční osvětlení nesloužilo v posledních letech svému účelu příliš dobře. Málo osvětlovalo potřebné
plochy, tedy ulice a náves, o to více však svítilo do zahrad, oken, lidem do očí, na okolní stráně
i do prostoru daleko od vsi. Část světla měla rovněž zásadně nevhodnou barvu. Navíc byl provoz
osvětlení poměrně energeticky náročný.
Podnět k obnově pouličního osvětlení vyšel ze spolupráce Nadace Partnerství a regionální
asociace Environmental Partnership for Sustainable Development (EPSD) s firmou Philips Lighting. V každé ze šesti členským zemí EPSD byl identifikován jeden pilotní projekt. Nadace Partnerství navrhla firmě Philips, aby darovala nejmodernější technologie svítidel se zdůvodněním,
že díky připravovanému centru bude příležitost o nich informovat širokou veřejnost.

Technologie
V Hostětíně bylo vyměněno stávajících 32 fungujících svítidel za moderní a úspornější typy.
Pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlení bylo
kolem hlavní cesty přidáno dalších osm světel (z toho jedno má být teprve instalováno po
přidání nového stožáru). V roce 2007 pak ještě
další tři světla mezi okrajem zástavby a železniční zastávkou.
Do svítidel byly většinou použity účinné
sodíkové výbojky Masters o příkonu 50 W se
žlutým světlem. Pro náves byly zvoleny 60W
výbojky řady CosmoPolis. Včetně předřadníku
mají tyto zdroje účinnost přes sto lumenů na
watt.
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Obec byla rozdělena do tří zón podle četnosti chodců a vozidel
a rychlosti, jakou se tam jezdí: 1. hlavní ulice, kde se pohybuje nejvíce
lidí a kde automobily jezdí nejrychleji – zde je potřeba nejvíce světla;
2. ulice, kudy jen občas projede někdo místní – střední míra osvětlení;
3. cesty, které používají jen chodci – zde stačí velmi málo světla.
Páry rtuti jsou původním zdrojem záření jak v zářivkách, tak ve vysokotlakých rtuťových výbojkách. Na venkově se dosud užívají, protože nevyžadují k rozsvícení speciální zařízení (u moderních sodíkových
zářivek musí být součástí předřadníku i zapalovač poskytující až tisíce
voltů). Jsou to po žárovkách nejméně účinné světelné zdroje, s nejvyšším obsahem rtuti.
Nové bílé výbojky použité v Hostětíně se vyznačují neobyčejně nízkým obsahem rtuti (1 mg v každé výbojce). Většina ostatních použitých
výbojek (vysokotlaké sodíkové s delší životností a menším příkonem)
obsahuje 12 mg rtuti v každé výbojce.

Zkušenosti z posledních let

V Hostětíně se instalací nových svítidel radikálně zmenšily škodlivé důsledky veřejného osvětlování (tzv. světelné znečištění*), a přitom se zároveň dvakrát až třikrát zvýšila intenzita osvětlení vozovek a chodníků.
Světla na okolní stráně a do vzdáleného ovzduší naopak ubylo desetkrát.
Tato změna je dobře patrná, pokud porovnáte noční osvětlení Hostětína
se světly z okolních obcí a měst. Současně se podařilo snížit elektrickou
spotřebu o jednu třetinu – z příkonu 4,6 kW celé soustavy na 2,9 kW.
Zajímavé je srovnání spotřeby elektřiny staré a nové světelné soustavy. Spotřeba elektřiny před instalací nového šetrného osvětlení dosahovala přibližně 17 MWh ročně, po výměně klesla k 11 MWh. Došlo tedy
k třetinové úspoře, a to v situaci, kdy bylo navíc přidáno osm úplně nových svítidel.
* V České republice sice legislativa zmiňuje světelné znečištění (v zákoně o ochraně ovzduší),
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ale výslovně jen zmocňuje obce, aby regulovaly záměrné svícení do vzduchu. Absence přísných
pravidel vede k tomu, že většina rekonstrukcí i nových instalací venkovního osvětlení je ne-

vhodně navržená a že oslňování i svícení do příbytků je v noci téměř všudypřítomné. Vzácné
dobré příklady jsou jen zásluhou poučených techniků a moudrých představitelů obcí, případně
uvědomělých firem.

Financování projektu

Nadace Partnerství zprostředkovala v roce 2005 přímý kontakt mezi firmou Philips a ZO ČSOP Veronica (osvětlení centra) i Obecním úřadem
Hostětín (pouliční lampy). Díky této spolupráci darovala firma obci potřebnou sadu špičkových svítidel a nejmodernějších výbojek. Tu pak na
jaře 2006 nainstaloval na stávající stožáry s využitím původních rozvodů místní elektrikář. Přehled o ceně rekonstrukce a úhradě jednotlivých
položek podává následující tabulka:
Tabulka 15 ||||| Cena rekonstrukce a položek
Plátce

Sada svítidel a výbojek
Demontáž a montáž svítidel,
spojovací materiál

Částka v Kč

Procenta z celkové
rekonstrukce

Philips

133 710

55,5 %

Obec Hostětín

107 000

44,5 %

240 710

100 %

Celkem

Návratnost investice
Cena obnovy osvětlení byla velmi ovlivněna hodnotou daru od firmy
Philips. Jednalo se o nejmodernější svítidla, při použití levnější varianty
by obnova soustavy mohla být až o jednu třetinu levnější. I díky tomu
jsou však svítidla v Hostětíně velmi kvalitní. Měla by vydržet dvacet až
třicet let, při výměně výbojek po pěti až šesti letech. Investice do obnovy osvětlení se z výpočtu prosté návratnosti při růstu cen elektřiny
o 7 % ročně vrátí za 11 let. Při započtení dodatečných nákladů na výměnu všech výbojek po každých šesti letech je návratnost investice 13 let.
Po uplynutí této doby se ročně za placení elektřiny za veřejné osvětlení
ušetří téměř 33 000 Kč.
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Podpora lokální
ekonomiky
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Lokální multiplikátor
Tok financí v regionu je možné ilustrovat výpočtem indikátoru tzv. lokálního multiplikátoru LM3. Tento nástroj pro měření finančních toků
v regionu vyvinula Londýnská organizace New Economics Foundation
(NEF). Vycházela přitom z původního Keynesova konceptu ke studiu
národní ekonomiky, tj. vlivu vládních výdajů. V upravené verzi tak indikátor umožňuje sledování role malé organizace, podniku nebo obce
v místní ekonomice. Lokální multiplikátor je pouze ukazatelem, nenabízí přesnou hodnotu, ale spíše informaci o koloběhu peněz. Prostřednictvím tohoto jednoduchého ukazatele však můžeme získat vhled do
mnohem složitější problematiky – do fungování místní ekonomiky.
Při výpočtu LM3 se nejprve zjistí celkové výdaje subjektu. V druhém
kole se vypočte, kolik peněz bylo vydáno lokálně (tedy kolik peněz bylo
zaplaceno místním dodavatelům a zaměstnancům v námi stanoveném
regionu). Ve třetím kole se pak sleduje, kolik z lokálně vydaných peněz
bylo opět utraceno lokálně (tedy kolik peněz místní dodavatelé a zaměstnanci, kterým subjekt zaplatil, utratili lokálně). Získané částky ze
všech tří kol se na závěr sečtou a vydělí celkovými výdaji zjištěnými
v prvním kole.

Moštárna
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Při analýze lokálních výdajů moštárny byl pro údaje z účetního roku
2006 vypočten lokální multiplikátor do úrovně LM3 a hranice oblasti,
která vymezovala tzv. místní (lokální) náklady, byla stanovena na hranici 25 km od Hostětína.
LM3 v roce 2006 dosáhlo hodnoty 1,63. To znamená, že každá koruna vydaná lokálně (tj. utracená v okruhu 25 km od Hostětína) přinesla

místní ekonomice navíc dalších šedesát dva haléřů. Pro srovnání s vývojem v dalších letech je vhodné stanovit i podíl místních nákladů na
úrovni LM2, tedy kolik nákladů moštárna zaplatí dodavatelům z okruhu
25 km. Tento ukazatel LM2 dosáhl hodnoty 0,34 (tedy 34 % nákladů bylo
utraceno do vzdálenosti 25 km, zbylá část putovala dodavatelům vzdálenějším).
Pro stanovení současných trendů a podílu místních nákladů v hospodaření moštárny se udávají tzv. kumulované náklady podle vzdálenosti. U jednotlivých nákladových položek-dodavatelů se vypočetla
podle polohy sídla společnosti vzdušná vzdálenost od Hostětína, seřadily se vzestupně podle této vzdálenosti a vypočetly kumulované náklady.
Graf 7 ||||| LM2: kumulované náklady podle vzdálenosti
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Na základě srovnání výsledků z let 2007 a 2012 je patrné, že míra místních nákladů se výrazně snížila. Nejvýrazněji se na této změně podílí změna oběhu obalů: na novém technologickém zařízení se výrobky
plní do nevratných lahví. Skleněné obaly moštárně dodává společnost
O-I Sales and Distribution Czech Republic, s. r. o., se sídlem v Dubí
u Teplic. Podíl místních nákladů uskutečněných do vzdálenosti např.
25 km tak výrazně klesl.
Podobně lze míru lokalizace ekonomického působení moštárny vyjádřit i v podobě vzdálenosti, v níž společnost uskutečnila 80 % svých
nákladů. Zatímco v roce 2007 to bylo do vzdálenosti 138 km, v roce 2012
se tato pomyslná hranice posunula téměř do dvojnásobné vzdálenosti
na 269 km.
Tabulka 16 |||||
Rok

LM2 | podíl nákladů do vzdálenosti

LM2 = 80 %

25 km

100 km

300 km

2006

34 %

-

-

-

2007

54 %

77 %

100 %

138

2012

32 %

66 %

87 %

269

||||| Mapa výdajů podle dodavatelů

vzdálenost [km]

Graf 8 ||||| Nákup jablek – kumulované náklady podle vzdálenosti

Důvod pro větší výrobu biomoštů byl zejména v odbytu. Bioprodukce
byla bez problémů odebrána supermarkety i sítí prodejen zdravé výživy, mošty bez bioznačky se prodávaly méně. TBK se tak soustředilo na
vyhledávání vlastníků sadů a na jejich motivaci k přechodu do režimu
certifikovaného ekologického zemědělství.
Na základě analýzy údajů odbytu z let 2008–2012 vyplývá, že převládající odběratelskou skupinou byly velkoobchody (včetně obchodních
řetězců). S ohledem na výrazný pokles tržeb u této dominantní skupiny
v roce 2012 a současně nárůst obratu u maloobchodních odběratelů lze
současný trend charakterizovat jako posilování pozice maloobchodu.
Ten je druhým nejvýznamnějším segmentem, přičemž však v roce 2012
tvořil více než polovinu obratu.
Ostatní způsoby odbytu jsou relativně stabilní v absolutním i relativním vyjádření. Prodej ze dvora zahrnuje odbyt na moštárně i v sousedním Centru Veronica. Zahraniční odběratelé jsou výhradně slovenští
Tabulka 17 |||||

Podíl obratu

Velkoobchod

Maloobchod

Ze dvora

Zahraničí

Ostatní

59,5 %

23,4 %

5,5 %

1,5 %

10,1 %
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a s ohledem na příhraniční polohu Hostětína mají spíše charakter odběratelů z přilehlého regionu.
Tabulka 18 ||||| Struktura odběratelů výrobků podle pololetí v období 2008–2012

Moštárna zaměstnává jednoho místního občana na celý stálý úvazek a další čtyři místní obyvatele na částečné stálé úvazky. Společně se
sezonními brigádníky moštárny vytvořila v roce 2007 3,5 přepočteného
pracovního úvazku. Počet celkových přepočtených pracovních úvazků se od roku 2001 do roku 2007 zvýšil z 2,5 celkového úvazku na 3,5.
Počet stálých pracovních míst i počet sezonních brigádníků v průběhu
let mírně roste. Část brigádníků přitom tvoří dlouhodobě nezaměstnané osoby. Nové, více automatizované technologie a kolísavá tendence
výkupu vstupních surovin ovšem k vytváření nových pracovních míst
v moštárně nepřispívají.

Centrum Veronica
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Pro hodnocení toku peněz v regionu jsme opět použili výpočtu lokálního multiplikátoru, ovšem v redukované podobě. Výdaje centra
se rozdělují mezi mnoho drobných dodavatelů. Z těchto důvodů jsme

upustili od výpočtu třetího kola lokálního multiplikátoru LM3 – bylo by
nutné dotazovat se velkého množství malých dodavatelů, kde utrácejí
své výdaje.
Z indikátoru LM2 vyplývá, že centrum utrácí velkou část svých výdajů
(zhruba 67 %) místně. Největší díl místních plateb tvoří především výdaje za mzdy (44,4 % celkových výdajů), potraviny, vybavení pasivního
domu (především nábytek) a vytápění. Centrum Veronica zaměstnává
v současné době (2013) 10 lidí, z toho tři výhradně pro zajištění provozu.
Tyto pracovnice žijí přímo v Hostětíně. I všichni další lidé, kteří se věnují
programové činnosti centra, bydlí v regionu či přímo v Hostětíně.
Existence centra má vliv i na ekonomiku obce Hostětín. V místním
obchodě se nakupuje značná část surovin pro vaření, utrácejí zde také
návštěvníci centra. Potraviny, které nejsou k dostání v Hostětíně, např.
maso, ovoce a zelenina či biopotraviny, jsou nakupovány jinde (většinou
v blízkém Slavičíně nebo Bojkovicích).
Princip preference místní ekonomiky se uplatnil i při výstavbě centra.
Na ní se významnou měrou podíleli místní dělníci a řemeslníci najmutí generálním dodavatelem. Na pozici mistra na stavbě byl přijat občan
Hostětína, jenž dále zprostředkoval kontakty na řemeslníky z okolí. Velká část pracovníků stavby tedy pocházela z okresu Uherské Hradiště.
Z místních obnovitelných materiálů bylo významné použití dřeva na
obklady, slámy jako izolace jedné stěny a střechy z nepálených cihel.

Obecní výtopna

Lokální multiplikátor LM2 dosáhl v roce 2007 hodnoty 2,30. Každá koruna vydaná lokálně tedy přinesla místní ekonomice navíc další korunu
a třicet haléřů. V případě hostětínské výtopny je důležité, že její největší
výdajová položka za nákup štěpky zůstává v regionu (a místní dodavatelé mají tendenci utrácet peníze místně). Další výdajovou položkou, která
zůstává zcela v místě, jsou mzdy. Mimo region utrácí výtopna za elektřinu a údržbu kotle.

Šetrná turistika
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Modelové projekty v kombinaci s krásnou krajinou Bílých Karpat vedly k tomu,
že se Hostětín stal častým cílem návštěvníků. Stejně jako v jiných oblastech
i v problematice turistiky se Centrum
Veronica snaží o využívání principů udržitelného rozvoje. Existuje celá řada forem turistiky, které těmto principům vyhovují. Žádná z nich se ale neobejde bez
kontaktu s místními institucemi, rodáky
a pamětníky.

Zásady udržitelného
cestovního ruchu:
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• Tolerantní vztah k prostředí přírodnímu, kulturnímu a sociálnímu
• Využití technologií přátelských k životnímu prostředí
• Snaha o posilování místních komunit
(sociálně i ekonomicky)
• Kvalita zážitku, ale i respekt k potřebám
a zvykům místních lidí (jejich zapojení
do plánování a rozhodování)
• Důraz na místní dědictví
• Snaha užívat místní přírodní zdroje, lokální potraviny či využívat služby místních lidí
• Minimalizace negativních vlivů, spotřeby energie, recyklace

Stezky krajinou
Bez náležitého výkladu místního dědictví
ovšem často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny hlavní rysy daného území. S využitím této metody vznikla naučná stezka Naokolo Hostětína, která představuje dřívější způsob
života, práce či oslavy svátků. Místní imaginární průvodce na stezce vypráví a vzpomíná
například na to, jak se sváželo dříví z lesa, co se
kde pěstovalo, jak si děti krátily chvíle na pastvě, jak se využívalo ovoce a kde ho bylo nejvíc.
Návštěvník se dozví řadu zajímavostí o krajině, jednotlivá zastavení jsou vztažena ke konkrétnímu místu a událostem z historie. Také
samotné informační panely jsou sochařskými
díly v krajině. Jejich autor, Rostislav Pospíšil,
v nich skloubil prvky bělokarpatské krajiny –
dřevo, kameny i lidi. Ti jsou v sochách zastoupeni prací a železem, které jim odnepaměti pomáhalo orat pole i kácet stromy.
Naučné stezky jsou vynikajícím způsobem,
jak přilákat lidi do krajiny a představit jim místní krásy. K tomu slouží i druhá naučná stezka:
Sochy v krajině. Na historicky, přírodovědně či
jinak zajímavých místech je postaveno celkem
15 dřevěných soch, které propojuje místní značená stezka. Třetí naučná stezka s názvem Po
zelené Hostětínem je věnována ekologickým
projektům. Ke všem naučným stezkám byla
vydána podrobná mapa.
Své místo mají i moderní formy cestovního
ruchu, konkrétně geocachingu. V okolí Hostětí-

na bylo na významných místech nainstalováno několik „kešek“.

Další formy šetrné turistiky

• Komentované vycházky zaměřené na interpretaci krajiny a geomorfologie, zoologie
a botaniky tohoto území.
• Výlety s příběhem, kde si hosté mohou vybrat z tras výletů, z nichž ke každé je zpracovaný příběh – historická pověst či pohádka,
která se k danému místu vztahuje.
• Výlety do krajiny.
• Vzdělávací i řemeslné aktivity.
• Pobytové programy.
• Tábory pro rodiče s dětmi.

Významnou každoroční aktivitou podporující místní řemesla, tradice a ovocnářství
je Jablečná slavnost, která se koná každý rok
koncem září, a to již od roku 2001. Slavnost organizují společně Centrum Veronica, Tradice
Bílých Karpat a obec Hostětín. Slavnosti, která
propojuje řemeslníky, držitele známky Tradice
Bílých Karpat, a ekologický, kulturní a vzdělávací program, se pravidelně účastní okolo 2 500
návštěvníků.
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Certifikace v udržitelném cestovním
ruchu v Hostětíně

Jedním z nástrojů k rozvoji ekologicky šetrnějšího cestovního ruchu jsou dobrovolné certifikační
programy – ekologické značky.

Ekologicky šetrná služba
Značka Ekologicky šetrná služba je obdobou značky Ekologicky šetrný výrobek.
Kromě dalších služeb je udělována v kategorii ubytovacích zařízení. Ubytovatel může získat českou anebo evropskou ekoznačku, tzv. květinu. Certifikačním orgánem pro
ekoznačku je česká informační agentura životního prostředí Cenia (www.ekoznacka.cz).

Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

V Centru Veronica naplňujeme poměrně přísné požadavky certifikace Ekologicky šetrná služba
například tím, že:
• dosahuje maximálních úspor energie díky konceptu pasivního domu (izolace, okna, energetická účinnost, větrání s rekuperací tepla, regulace teploty, energeticky úsporné osvětlení aj.)
• využívá energii z biomasy (z místní výtopny) a slunce (solární kolektory)
• nakupuje elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů
• je vybaveno spotřebiči energetické třídy A+ až A+++
• využívá dešťovou vodu pro úklid a splachování WC, využívá systém dvojího splachování, ekologicky šetrné prostředky při úklidu (nákup koncentrátů v pětilitrových baleních)
• zavedlo koncept předcházení a třídění odpadů včetně hliníku, kompostuje bioodpad, minimalizuje používání jednorázových výrobků, jednotlivě balených porcí potravin aj.
• vaří z biopotravin a Fair Trade surovin, využívá místních potravin
• používá recyklovaný papír, čisticí prostředky s ekoznačkou
• v interiérech využívá přírodní materiály, dřevěné výrobky z FSC certifikovaných lesů, přírodní
linoleum aj.
• vzdělává pracovníky i hosty v oblasti životního prostředí
• využívá místních výsadeb (ovocný sad starých a místních krajových odrůd ovoce, bylinková
zahrádka), ekologických způsobů obdělávání pozemků.
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Eceat quality label

6. Veřejná doprava. Centrum aktivně propaguje veřejnou dopravu, k dispozici
jsou jízdní řády vlaků a autobusů. Hostům, kteří přijedou na kole nebo veřejnou

Eceat quality label je prestižní mezinárodní značka pro
podniky cestovního ruchu s přínosem pro udržitelný
rozvoj (www.eceat.cz). Značka je udělována Sdružením
ECEAT (European Centre for Ecology and Tourism). Od počátku 90. let
byl ECEAT jedinou organizací v ČR, jež se zabývala mj. rozvojem agroturistiky či ekoagroturistiky.
Od certifikace Ekologicky šetrná služba se liší především tím, že
se primárně zaměřuje na poskytované služby a až sekundárně na ekologickou infrastrukturu budovy. Ubytovací zařízení musí splňovat základní standardy dostupnosti, pohostinnosti, podávání informací, bezpečnosti, vybavení a stravování.

dopravou, je nabízena sleva. V domě je možnost úschovy kol a centrum je držitelem certifikátu Cyklisté vítáni.
7. Ochrana přírodního dědictví. Centrum využívá ekologicky šetrné způsoby
hospodaření v sadu a bylinkové zahradě, informuje o nich a propaguje je. Propaguje a používá způsoby šetrného lesního hospodaření (nábytek v pokojích
je z FSC dřeva). Organizuje tematické vzdělávací akce (kurz ochrana přírody
a krajiny, ovocnářské kurzy, konference Venkovská krajina aj.), spolupracuje
s ochranářskými organizacemi.
8. Ochrana kulturního dědictví. Pozornost je věnována tradiční místní kuchyni
a zvykům – do jídelníčku jsou zařazovány tradiční, ale v současnosti již obecně méně používané suroviny a potraviny, např. pohanka, jáhly, pšenice, kukuřičná polenta a další. Přednostně se vaří z biopotravin a místních produktů

Pro získání značky Eceat quality label se Centrum Veronica zaměřilo na 10 bodů:

(zelenina, brambory). Centrum je pořadatelem Jablečné slavnosti, která v obci

1. Informování hostů. Hostům podává informace o možnosti ochrany životního

podporuje místní řemeslné a kulturní dědictví. V centru se zároveň pořádají

prostředí, o místní přírodě a kultuře. Poskytuje informační materiály, odbor-

kurzy tradičních řemesel, předvánoční rukodělné aktivity a řemeslné aktivity.

né časopisy. Hosté mají možnost zúčastnit se exkurze po modelových ekolo-

S obecními spolky se spolupracuje na organizaci kulturních a společenských

gických projektech. V obci je vybudován informační systém a naučné stezky.

9. Podpora místní ekonomiky. Centrum nakupuje místní potraviny od místních

2. Šetrné využívání půdy. Používají se ekologicky šetrné způsoby hospodaření.

zemědělců (brambory, zeleninu), výrobky místních řemeslníků (se známkou

Nabízejí a nakupují biopotraviny, místní potraviny od místních zemědělců

Tradice Bílých Karpat), mošt vyráběný přímo v obci v místní moštárně, a vy-

(brambory, zeleninu), výrobky místních řemeslníků (Tradice Bílých Karpat),

užívá služby místního obchodu. V centru pracují místní obyvatelé – provozní,

mošt vyráběný přímo v obci.

pracovnice úklidu, kuchařka, pomocnice v kuchyni, průvodci, údržbář aj. Míst-

3. Šetrné nakládání s vodou a energiemi. Na stavbu byly použity recyklované materiály (použité cihly, sláma), upřednostňovány jsou místní produkty a přírodní
materiály.
4. Ekologické stavitelství. Budova je postavena v duchu „zelené architektury“, co
se týká pasivních zisků, izolací, použití místních materiálů, interiérového vybavení apod.
5. Odpady. Provozní opatření předchází vzniku odpadů (např. nepoužívají se jed-
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aktivit – karnevalu, dne dětí, mikulášské besídky aj.

Hostům je k dispozici knihovna s environmentálně zaměřenými publikacemi.

noporcová balení při snídaních, jednorázově upotřebitelné výrobky). V kanceláři se využívají metody „zeleného úřadování“.

ní ekonomice napomáhají i realizací projektů udržitelného rozvoje v obci (více
v kapitole Podpora lokální ekonomiky).
10. Zlepšování. Centrum se neustále snaží zlepšovat a zdokonalovat poskytované služby, vylepšovat a doplňovat environmentálně šetrné technologie, hledat další dodavatele místních potravin aj.				
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Cyklisté vítáni
Cyklisté vítáni je celonárodní
certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích
služeb, kempů a turistických cílů. Tato certifikace říká turistům, že ubytovací, stravovací či
jiné zařízení poskytuje prostředí vhodné pro
cyklisty – stojany na kola, zamykací prostory,
nástroje pro základní údržbu kola, potřeby pro
vyprání a usušení oblečení, cyklistické mapy
ad. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem.
www.cyklistevitani.cz
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica
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Vzdělávání pro
udržitelný rozvoj
63
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Projekty realizované v Hostětíně vytvářejí jedinečné prostředí pro vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje. Výjimečná koncentrace ekologických projektů a dlouholetá práce
s veřejností tvoří základní kameny vzdělávacích programů Centra Veronica. Jedinečná
infrastruktura umožňuje nepracovat s modely,
ale ukazovat konkrétní realizace. Tento princip lze shrnout do sloganu „na vlastní oči,
na vlastní kůži“.
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) se zaměřuje zejména na:
• Pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni.
• Vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje
k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity.
• Rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné
rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu
v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje.
Zdroj: Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015)
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Vzdělávací program v Hostětíně je postaven
na nadstandardní spolupráci s akademickými
pracovišti, s veřejnou správou, dalšími NNO
i podnikatelským sektorem. Při tvorbě jednot-

livých aktivit se čerpá inspirace od domácích
i zahraničních organizací. Dlouhodobá spolupráce funguje, spolupracujeme např. s waleským Centrem pro alternativní technologie
(CAT) nebo rakouským Europäisches Zentrum
für erneuerbare Energie (EEE) z Güssingu v rakouské spolkové zemi Burgenland.

Exkurze
ekologickými
projekty

Základní a nejvíce využívanou metodou vzdělávání jsou exkurze po Hostětíně. Návštěvníkům jsou postupně představeny jednotlivé modelové projekty, vysvětlí se jejich význam pro
obec, výsledky a propojí se s důležitými souvislostmi. Exkurze absolvují především objednané skupiny – nejčastěji ze škol, veřejné správy
(starostové, zastupitelé) či nevládního sektoru.
Jsou také pravidelnou součástí vícedenních
vzdělávacích akcí i rekreačních pobytů.
Exkurze jsou přizpůsobovány na míru dle
typu skupin. Mají variantu pro odbornou i neodbornou veřejnost a pro děti s doplňkovými
interaktivními aktivitami. Zahraniční návštěvníky provázíme zpravidla v anglickém jazyce,
po dohodě také německy, omezeně francouzsky a rusky. Pro individuální návštěvníky je
připraven tištěný průvodce se základními informacemi a daty k jednotlivým projektům.

Zároveň Centrum Veronica nabízí i exkurze
do okolních obcí a krajiny – zejména k tématu
ekologického stavění, ovocnářství v podmínkách ekologické zemědělství, místní produkce
a lokální ekonomiky nebo chráněné přírody
v Bílých Karpatech.

Výukové programy
pro mateřské,
základní a střední
školy
Centrum nabízí jak několikahodinové programy, tak programy pobytové. Výukové programy
Prima klima, Udržitelný rozvoj, Obnovitelné
zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků, Živá zahrada, Za bělokarpatskými
poklady, Bylinky naší babičky, Fair trade jsou
často propojeny s exkurzemi, jež formou hry
a doplňkových aktivit seznamují žáky a studenty s hostětínskými projekty.
Zatím jediný pobytový program, který centrum nabízí, má název Udržitelný rozvoj všemi
smysly. Hlavními tématy, se kterými se v průběhu 3–5 dnů žáci seznamují, jsou ochrana klimatu, úspory energie, obnovitelné zdroje, ekologické zemědělství, zodpovědné nakupování,
udržitelná doprava a ekologická domácnost.
Součástí pobytu je i vypracování skupinového
úkolu, ve kterém žáci zpracovávají data týka-
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jící se jejich vlastní obce, domácnosti či školy
a snaží se přenést prvky udržitelného rozvoje
na jejich nejbližší okolí. Naučí se zpracovávat
dotazníky, analyzovat souvislosti, psát tiskovou zprávu nebo navrhnout řešení, jak vylepšit
svou školu či obec. Celý pobyt je navíc proložen
teambuildingovými aktivitami, a proto je vhodný i pro nové skupiny.
Pro základní a střední školy ve Zlínském
kraji Centrum Veronica již několik let připravuje celoroční soutěž Zlínská CO2 liga, v níž
se žáci a studenti zabývají tématem klimatické
změny. Její čtvrtý ročník v letech 2011/2012 získal ocenění v mezinárodní soutěži U4Energy.
Díky kompetencím v práci se školami je Centrum Veronica rovněž koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola ve Zlínském kraji.*
* Ekoškola (Eco‑Schools) je mezinárodní program, který vede
k systematickému zlepšování stavu školy v oblastech odpadů,
vody, energie a prostředí školy, a to především prostřednictvím
činnosti žáků. Program podporuje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ve Zlínském kraji je zapojeno 19
škol, z toho 10 již obdrželo mezinárodní titul.

Mezioborové
konference
Díky širokým vztahům a kontaktům napříč
veřejným, soukromým i neziskovým sektorem se stalo tradicí pořádání mezioborových
konferencí. Ty slouží v první řadě k odbornému setkávání studentů, doktorandů, učitelů

vysokých škol a odborníků z praxe z různých
běžně nespolupracujících oborů. První z nich,
Venkovská krajina, se zde konala již před postavením seminárního centra a v roce 2012
proběhl už desátý ročník. Druhá z konferencí,
Udržitelná energie a krajina, se v roce 2012 konala potřetí. Cílem těchto konferencí je přispět
k výměně pohledů, ale zejména ke spolupráci
odborníků a studentů z různých profesí. V programu konferencí je rovnoměrně zastoupena
odborná rozprava, společná tvorba, terénní
dílny či experimenty a další vzdělávání. Z každého běhu konference bývá pořizován recenzovaný sborník.

Stáže studentů
vysokých
a středních škol
Centrum Veronica pravidelně spolupracuje se
školami a nabízí odborné stáže či konzultace
k seminárním, bakalářským a diplomovým
pracím. Stáže jsou zaměřeny na získání teoretických informací k tématu udržitelného rozvoje i praktických zkušeností z chodu neziskové
organizace. Stážisté se tedy nejen účastní vzdělávacích programů, ale také pomáhají při administrativních a projektových činnostech a přípravě akcí, aby získali potřebné dovednosti pro
svůj další profesní život.

Část své odborné praxe v Ekologickém institutu Veronica přijíždí do Hostětína absolvovat
studenti a studentky Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tady
jsou zapojováni do realizace zdejších aktivit
v podobě výukových programů, akcí pro veřejnost, poznávají zde modelové projekty v praxi
a učí se také odborné práci v ukázkovém sadě.

Další spolupráce
s akademickou
sférou

Unikátní prostředí Hostětína využívá pro exkurze, pravidelnou terénní výuku či letní školy
celá řada vysokých škol. Buď přijíždějí se svými pedagogy a vlastním programem, nebo využívají připravenou nabídku Centra Veronica
a portfolio lektorů Ekologického institutu Veronica. Pravidelná je spolupráce s těmito vysokými školami: Masarykova univerzita (Fakulta
sociálních studií, Fakulta pedagogická), Vysoké učení technické v Brně (Fakulta architektury, Fakulta stavební), Mendelova univerzita
(Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta agronomická i Fakulta zahradní architektury), Karlova univerzita (Centrum pro otázky životního
prostředí, Fakulta sociálních věd), Univerzita
Palackého (Přírodovědecká fakulta), Slovenské vysoké učení technické Bratislava (Fakulta
stavební), Univerzita Tomáše Bati.
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Semináře, školení, kurzy
a letní školy
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Připravují se semináře a kurzy pro laickou i odbornou veřejnost. Akce
jsou lektorované, vedené externími či interními odborníky. Nejčastějšími tématy v poslední době jsou ovocnářství, které se zaměřuje jak na
teoretickou, tak i na praktickou rovinu. Účastníci se například učí výsadbě a ošetřování ovocných stromů, zpracování ovoce atd. K dalším
oblíbeným tématům patří domácí ekologie, přírodní zahrady či ekologické stavění, včetně vzdělávání a poradenství v oblasti pasivních
domů a přírodního stavitelství. V tomto případě čerpá centrum ze svého
členství v Síti center pasivních domů.
Každoročně se pro veřejnost koná letní škola zaměřená na ochranu
přírody či ovocnářství.
Přímého vzdělávacího programu se sice nezúčastní všichni návštěvníci, nicméně celá řada metod vzdělávání, které byly postupně
pracovníky Centra Veronica vyvinuty, je takového charakteru, že působí
i na návštěvníka, jehož primárním zájmem nebylo přijet za vzděláváním. Jedním z nich je i učebna ekologické stopy, která byla po domě
rozmístěna v roce 2012.
Centrum Veronica působí jednak v přímém vzdělávání, prostřednictvím seminářů, školení či kurzů, a jednak působí na své návštěvníky
i nepřímo. O ekologických tématech se tak dozví úplně každý, i ten, který přijel například jen na dovolenou. Jednou z cest nepřímého působení
je informační systém o pasivním domě a jeho technologiích. Dále k nim
patří Učebna ekologické stopy, která návštěvníky seznamuje s ekologicky šetrnými způsoby chování v běžném životě. Využívá k tomu přímé
ukázky ekologicky šetrných výrobků, spotřebičů, bylin, tradičních potravin či recyklovaných výrobků v kombinaci s informačními panely
a kvízem. K nepřímému vzdělávání dále patří tři naučné stezky v okolí
Hostětína, které zvou návštěvníky do krajiny a představují přírodu a život obyvatel kraje v minulosti i současnosti.

Vzdělávacím potřebám veřejnosti slouží také obsáhlé webové stránky hostetin.veronica.cz, řada publikací popisujících modelové projekty
v Hostětíně a knihovna Centra Veronica.

Vzdělávání pro obce

Model Hostětín je po všech stránkách (z pohledu technického řešení,
organizace a procesů v obci, finančního zajištění) cenný zejména pro
menší obce, a to nejen z Česka, ale z celé Evropy. Představitelé samospráv tvoří jednu z nejvýznamnějších skupin, které do Hostětína za
vzděláním a zkušenostmi přijíždějí. Nejčastěji se jedná o exkurze starostů a starostek ze Slovenska, Hostětín ale navštívily i skupiny z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Rakouska, Velké Británie, Belgie, Francie,
Pobaltí a dalších zemí. Pracovníci Veroniky jsou rovněž často zváni na
vzdělávací akce k tématu udržitelný rozvoj či udržitelná energetika pro
samosprávy, aby o zkušenostech z Hostětína referovali.

Vzdělávání pro firmy

Hostětín nabízí jedinečné a inspirativní prostředí i pro firemní vzdělávání. K vlastnímu programu firmy centrum dodává jednak nabídku vzdělávacích aktivit souvisejících s hostětínskými projekty a s ochranou
přírody, jednak speciální školení pro udržitelný provoz kancelářských
provozů firem – takzvané zelené úřadování. Nově pak nabízí také teambuildingové aktivity.

Konkrétní vzdělávací program v roce 2011

Pro cca 7 300 návštěvníků Hostětína byl připraven následující vzdělávací program:
• 53 lektorovaných exkurzí,
• 58 výukových programů pro základní a střední školy,
• 6 pobytových programů,
• 14 programů pro vysoké školy,
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• 15 dnů otevřených dveří v pasivním domě,
• 17 jednodenních seminářů,
• 17 vícedenních vzdělávacích či osvětových
akcí (např. konference Venkovská krajina,
konference Udržitelná energie a krajina,
oslava Mezinárodního dne pasivních domů,
Letní ovocnářská škola, Jablečná slavnost,
vícedenní semináře),
• 4 pobytové akce pro rodiče s dětmi a další
cílové skupiny.

Témata vzdělávacích programů:

• Udržitelný regionální rozvoj, místní ekonomika
• Udržitelná energetika a ochrana klimatu.
Ekologické stavitelství
• Ovocnářství, místní produkce, ekologické
zemědělství
• Voda v krajině
• Ochrana biodiverzity a udržitelné hospodaření v krajině
• Udržitelná spotřeba

Struktura návštěvníků Centra
Veronica Hostětín v roce 2011

Celkem......................................................................7 304
Školství (ZŠ, SŠ, VŠ)..............................................1 794
Zájmové org., NGO....................................................395
Veřejná správa.......................................................... 171
Podnikatelé .................................................................42
Jiné............................................................................4 902

67

CO PŘINESLY PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ

68
Zdroj: archiv ZO ČSOP Veronica

CO PŘINESLY PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ

Závěr
Příklad Hostětína ukazuje, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržitelnou společnost nejsou jen prázdná slova, ale skutečná
možnost. Jednotlivé projekty jsou ověřené
a přenositelné do dalších měst a obcí nejen
v České republice. Za předpokladu správného
nastavení regionálních, státních a evropských
investičních fondů mohou být podobné projekty realizovány v mnohem větší míře, než je
tomu dnes. Záleží tedy zejména na společenské objednávce a politické vůli, aby se projekty
podobné těm hostětínským staly něčím normálním.

Důvody úspěchu

Většina projektů v obci Hostětín sehrála roli
průkopnických a pilotních projektů regionálního nebo i celostátního významu. Umožnila je
vzácná konstelace a spolupráce mnoha institucí a osobností, motivovaných snahou ukázat,
že změny k udržitelnějšímu rozvoji společnosti
jsou možné a reálné.
Úspěch hostětínských projektů byl podmíněn více faktory, ale klíčovou roli od počátku
sehrálo strategické partnerství mezi obcí Hostětín (s omezenými zdroji, ale s aktivním vedením) a:
• neziskovými organizacemi, především ZO
ČSOP Veronica, Nadací Veronica, Občan-

ským sdružením Tradice Bílých Karpat
a Nadací Partnerství, které přinesly inspiraci, odborné zázemí, mezinárodní kontakty,
vícezdrojové financování, projektový management, osobní nasazení a nová partnerství
např. s firemním sektorem, velvyslanectvími
evropských zemí apod.,
• veřejnou správou (zpočátku zejména Okresním úřadem v Uherském Hradišti, později
Krajským úřadem Zlínského kraje, místní
akční skupinou a mikroregionem Bojkovsko
aj.).
Hostětín by se nestal tím, čím je dnes, bez
osobností, které byly u počátků jednotlivých
projektů. Za obecní zastupitelstvo sehráli klíčovou roli bývalý starosta Drahomír Orsák
a zejména pak Radim Machů, který je dodnes
spojnicí intelektuálního zázemí partnerů z nevládních organizací a praktického života obce.
Největší zásluhu má na úspěchu moštárny
a podílí se na všech dalších projektech. Kladný
a věcný postoj současného vedení obce je příz
-nivou okolností pro fungování a další rozvoj
projektů i vzdělávacích programů.
Propojující osobností byl od počátku Miroslav Kundrata, rodák z obce, člen a spoluzakladatel Veroniky a ředitel Nadace Partnerství.
Přes Nadaci Partnerství a Nadaci Veronica byla
velká část investic spolufinancována. Velké

obecní investice by se těžko uskutečnily bez
progresivních okresních a později krajských
úředníků Jaroslava Hrabce (kořenová čistírna)
a Miroslavy Knotkové (výtopna na biomasu).
Odpovědnost za většinu projektů nesla
Yvonna Gaillyová, ředitelka celého Ekologického institutu Veronica, která je dnes nejvýznamnější integrující osobností většiny aktivit
kolem rozvoje ekologických projektů v Hostětíně. Klíčovou roli v rozvoji a profesionalizaci
centra sehrála jeho první ředitelka Jana Tesařová.
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Co získám členstvím v Klubu přátel
Veronica?

Klub přátel Veronica: společně pro přírodu

Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě a krajině. Přidáte-li se k nám i Vy, umožníte například pomáhat živočichům zraněným nebo mizejícím z naší přírody, podporovat drobné zemědělce a rozvíjet ekologické projekty v Hostětíně, která se tak stává příkladem dobré
praxe pro mnoho dalších obcí.

Jak se stát členkou/členem Klubu přátel Veronica?

Nejjednodušším způsobem, jak se k nám připojit, je trvalý platební příkaz. Pokud nás pravidelně
podpoříte částkou ve výši alespoň 150 korun měsíčně, stanete se členy Klubu přátel Veronica.
Budeme velmi vděčni za jakýkoliv Váš dar. Pravidelní dárci nám však umožní naši práci promyšleně plánovat.

pravidelné zprávy o tom, na čem právě
pracujeme
slevu 10 % na zboží v e-obchodě i kamenném obchodě Ekologichého institutu
Veronica
slevu 10 % na ubytování v ekopenzionu
Centra Veronica Hostětín

č. účtu: 1342270339/0800
DĚKUJEME!
Potvrďte své členství na
www.veronica.cz/klub.

Ekologický
institut Veronica

...je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci
odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, a zabývá se
jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru
od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.
Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní
časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.
Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky,
představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní
organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky.
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

Nabízíme

Pořádáme

Předplatné časopisu Veronica

Konference Venkovská krajina, Letní školu

Ubytování v certifikovaném ekopenzionu – pa-

v Hostětíně, Jablečnou slavnost v Hostětíně, Dny

sivní dům

Země, Biojarmark v Brně, oslavu Světového dne

Knihovnu a videotéku s tematikou životního

pasivních domů, Evropskou noc pro netopýry, Br-

prostředí, studovnu s připojením na internet

něnský strom roku aj.

Prodej odborné literatury, i přes internet

Setkání přátel přírodní zahrady, dny otevře-

Vedení a konzultace diplomových prací

ných dveří v Centru Veronica Hostětín, prodej

Studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnic-

vánočních jedliček a jejich jarní výsadbu v le-

ké práce v Brně i v Hostětíně

sích u Brna, soutěž diplomových prací, diskuse

Členství v ZO ČSOP Veronica

k územnímu plánu Brna aj.
Výstavy obrazů, fotografií a dalších uměleckých
předmětů, environmentálně-osvětová divadelní
představení

Poskytujeme
Ekologické poradenství a expertní analýzy

Věnujeme se výzkumu
a vzdělávání v tématech

Exkurze modelovými projekty v Hostětíně: koře-

Ochrana přírody a krajiny

nová čistírna, obecní výtopna na biomasu, moš-

Udržitelná spotřeba – zelená domácnost a naku-

tárna a sušírna ovoce, příklady ekologického

pování, zelený úřad a firma

stavitelství, pasivní dům, solární panely, šetrné

Ochrana klimatu, úspory energie a obnovitelné

veřejné osvětlení

zdroje

Vzdělávání odborné a laické veřejnosti – před-

Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodová-

nášky, semináře, exkurze, konference, panelové

ní

diskuse, kulaté stoly, besedy

Udržitelný regionální rozvoj

Pobyty v pasivní budově Centra Veronica Hostětín
Zprostředkování mezioborových setkání
Službu Zelený telefon pro statutární město Brno

www.veronica.cz

