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Hostětín je malá obec v Bílých Karpatech známá svými
modelovými ekologickými projekty. Každým rokem sem
jezdí tisíce návštěvníků za inspirací, poznáním i relaxací.
Mezi nejvýznamnější hosty patří britský princ Charles,
který Hostětín navštívil v roce 2010 a ocenil zde šetrný
přístup obce k životnímu prostředí. Staňte se našimi
hosty i vy! Bydlet můžete v moderním ekopenzionu –
pasivním domě s minimální spotřebou energie, který
využívá obnovitelné zdroje a přírodní materiály.
Můžete si užít klidné venkovské prostředí, krásnou
okolní přírodu a poznat historii i tradice regionu.

Nabídka Centra Veronica Hostětín

• Ubytování – 25 lůžek ve 2–4lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
• Strava s využitím biopotravin,
místních a fair trade produktů
• Internet na pokojích, WiFi v hlavním sále
• Zázemí pro cyklisty, sportovní potřeby, mapy
• Knihovna se zaměřením na ekologická
a regionální témata
• Exkurze, výukové programy, přednášky
• Pronájem prostor pro firmy i rodinné oslavy
• Ekologický provoz budovy s certifikátem
Ekologicky šetrná služba
• Zelená dovolená s programem a zážitky
při poznávání přírody a místních tradic

Tato mapa vznikla za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz
V roce 2011 vydalo Centrum Veronica Hostětín,
pracoviště Ekologického institutu Veronica
(www.veronica.cz)
Hostětín 86, 687 71 pošta Bojkovice
hostetin@veronica.cz | +420 572 630 670
Mapový podklad: © MO ČR/HÚVG
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Po zelené Hostětínem

Sochy v krajině

Obec Hostětín, dnes s 240 obyvateli, je poprvé zmiňována v roce 1412,
kdy byla součástí světlovského panství (zámek Nový Světlov se nachází
v nedalekých Bojkovicích). Ve středověku celý kraj strádal vpády nájezdníků z uherské strany hranice, v 16. století je obec dokonce popisována
jako „pustá“. Obživou zde bývalo zemědělství a miškářství (zvěroklešťičství), nesporný význam mělo a dodnes má ovocnářství. Zajímavou stavbou je kaplička z roku 1913.
Obec je známá především neobvyklou koncentrací modelových ekologických projektů. Tyto projekty se zabývají využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Ukazují novou
cestu k trvale udržitelnému rozvoji venkova.
Obec je centrálně vytápěná biomasou (dřevní štěpkou), odpadní vody
jsou přírodním způsobem čištěny v kořenové čistírně. K ohřevu vody
se využívají různé druhy solárních kolektorů, které uvidíte na více než
deseti hostětínských střechách a na fasádě pasivního domu. Pro výrobu
elektřiny slouží tři fotovoltaické elektrárny. Pasivní dům ekologického
vzdělávacího Centra Veronica otevírá dveře všem zájemcům o informace
z oblasti ochrany životního prostředí i zájemcům o ekologicky šetrné
ubytování. Veřejné osvětlení v obci nesvítí „do nebes“, ale energeticky
úsporně a cíleně tam, kam je potřeba. Tradice Bílých Karpat rozvíjí a šíří
i zdejší moštárna s vyhlášenými biomošty a biosirupy. Rozvoj ovocnářství a pěstování starých krajových odrůd je patrný na desítkách hektarů
nově vysazených ovocných stromů v okolí. V ukázkovém ovocném sadě
a v přírodní zahradě se v podzimních měsících suší ovoce ve 200 let
staré roubené sušírně. Význam ekologických aktivit ocenil v roce 2010
při své návštěvě i britský následník trůnu princ Charles. Projekty vytvářejí nová pracovní místa a šetří nejen životní prostředí, ale i finanční prostředky obce a občanů. Ukazují na zdejší přírodní bohatství a důležitost
využití místních surovin a zdrojů.
Po zelené Hostětínem je krátká stezka obcí (1 km), na které
poznáte všechny zmiňované ekologické projekty. Stručné informace
poskytnou infopanely přímo na naučné stezce, podrobnější informace
naleznete v našem tištěném průvodci nebo na webových stránkách
(www.hostetin.veronica.cz). Můžete si také domluvit exkurzi s průvodcem (pro skupiny, na tel. +420 572 630 670 nebo +420 608 426 049).

Na vyhlídkách, u studánek, na místech opředených místními pověstmi,
na místech „svatých či klatých“, je umístěno celkem patnáct soch. Byly
vytvořeny v roce 2002 během sochařského sympozia umělců z Česka
a Slovenska. Jsou rozmístěny na katastrech obcí Hostětín, Pitín, Šanov
a Rokytnice. K nejbližším to máte z Centra Veronica Hostětín pár metrů,
k nejvzdálenějším téměř 10 km.
U kořenové čistírny vás čeká VODNÍK, který si lapil svoji vodní ženu
(autor Štefan Siváň z Babína na Oravě).
Socha ADAM A EVA je zároveň bránou do přírody a oknem do ráje,
ať už do něj nahlížíte z jedné nebo druhé strany. Bránou se prochází
nebo se v ní odpočívá na dvou hladce opracovaných zhlavcích z dubu,
na nichž jako zkamenělina zůstal obtisk dvou lidí, Adama a Evy
(autor Milan Šuráň z Hostětína).
Kronikářské záznamy ze středověku často vyprávějí o nájezdech
Bočkajovců, Tatarů, Turků a Kuruců, kteří tu krutým způsobem rabovali.
Právě při jednom z nájezdů Turci vypálili celou obec, zabili jedenáct lidí
a odehnali více než pět set ovcí. Tyto události byly inspirací pro tvůrce
sochy PASTÝŘ (autor Lubomír Orsák, Námestovo).
Nedaleké OBJETÍ a splynutí dvou osob naznačuje souznění lidí
s okolní krajinou (autorka Zdeňka Salvetová ze Zlína).
Sochy SKŘÍTKŮ vznikly z myšlenky, že v každém lese žijí bytosti,
které se o něj starají a ochraňují ho (autor Ivan Chudý z Trenčína).
Socha PRAMEN v lese u studánky jakoby „prosí“ o dostatek čisté vody.
Té není v bělokarpatském flyši nikdy dost, protože na nepropustných
vrstvičkách jílovců, které se střídají s propustnými vrstvami pískovců,
voda nemá možnost hlouběji zasáknout do podloží a rychle tak odtéká
(autor Jiří Dorňák z Valašského Meziříčí).
Trojrozměrná POHLEDNICE má své louky a má své nebe,
které je s nimi pevně spojeno díky všudypřítomným lesům
(autor Daniel Šenkeřík z Hostětína).
LETECKÉ SRDCE v Šanově je jako jediné ze zdejších soch z kamene.
Bylo vytvořeno jako pomníček jedenácti amerických letců, kteří
v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty
(autor Jaroslav Koléšek, Valašské Meziříčí).

Naokolo Hostětína –
stezka okolní krajinou
Slovo autora
Když jsem poprvé uvažoval o podobě objektů na trase Naokolo Hostětína, měl jsem v hlavě Bílé Karpaty. Alespoň takové, jaké je znám já.
Veliké, ale přitom jaksi přehledné. Mohutné, ale přijatelně a s lidskými
rozměry. Někdy podmračené, ale nikdy nepřátelské. Krásné, ale ne prvoplánově falešné a kýčovité. Plné dřeva, kamení a trochu i lidí.
Objekty jsem navrhl a vyrobil s pomocí stolaře Františka Bočka tak, aby
v nich bylo dřevo, kameny i lidé. Lidé pak zastoupeni prací a železem.
Železem, které jim od nepaměti pomáhalo orat pole i kácet stromy.
Doufám, že když půjdete „naokolo Hostětína“, objekty‑zastavení na vás
nebudou působit nepatřičně. Nejlepší by bylo, kdyby nebyly vlastně ani
moc vidět, kdyby to vypadalo, že v krajině stojí odjakživa, kde se vzaly,
tu se vzaly… Rostislav Pospíšil

Kudy stezka vede?

KVĚT, který nevadne. To je jeho předností. Při dalším srovnání s rostlinami zjistíte, jak je skutečná příroda okolo nás nádherná. Snad to v nás
probudí potřebu ji chránit a uchovávat, protože nemůžeme vytvořit nic
krásnějšího (autor Josef Šlégl z Pitína).
Aby byl výčet soch úplný, můžete najít ještě STRÁŽCE hlídajícího v lese
nad Hostětínem (autor Milan Doleček z Hlohovce), JAHODISKA na místě
luk mezi sady směrem na Pitín, kde dříve rostly jahody (autor Igor
Mosný z Trenčína), KOČKY s tajemným pohádkovým příběhem (autorka
Petra Tománková-Münsterová, Hostětín a Zlín), KRÁVU nad Pitínem připomínající klid pasoucích se stád (autor Petr Jurášek ze Zlína), SOVU
s nočním pohledem na hvězdy a lidská obydlí (autor Robert Buček, Uherské Hradiště) a nejvzdálenější sochu na státní hranici nad osadou Kochavec SEVERJIHVÝCHODZÁPAD (autor Lubomír Jarcovják, Šarovy).

Pokud se vypravíte na stezku zdejší krajinou (doporučujeme dobré boty
a svačinu), počítejte s 6,5 km dlouhou, středně náročnou trasou, která
se dá i se zastávkami projít celá asi za 2–3 hodiny. Začíná u „ovocného posezení“ za Obecním úřadem, pokračovat budete lesní cestou
(1. a 2. zastavení) do kopce nad Šanov (3. a 4.). Potom sejdete dolů
k prameni Kolelače (5.). Od Kočičího hrádku (6.) můžete zkratkou
po modré turistické značce seběhnout buď zpět do Hostětína, nebo pokračovat po naší stezce dál. Kolem sochy Strážce vyjdete z lesa na louky
s krásným výhledem na Pitín a zámek Nový Světlov (7.). Cesta schází
po louce okolo vysílače k silnici (8.), kterou přejdete, a polní cestou dojdete k lesíku (9.) s nedalekou sochou Sovy. A zbývá poslední úsek podél
lesa, drobných políček a sadů k památné lípě a křížku (10.) nedaleko vlakové zastávky, kde stezka končí.

Výlety s příběhem

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

Další naučné stezky (NS) v okolí

Vydejte se s námi na výlet a do batůžku si přibalte příběh.
Pohádky a pověsti z našeho kraje vám budou příjemnými společníky
(najdete je na www.hostetin.veronica.cz/vylety).

Od roku 1980 mají Bílé Karpaty status chráněné krajinné oblasti. Zdejší
krajina byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo vlastně
právě proto, se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty
a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině ukazující možnost
soužití člověka s přírodou. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé
Karpaty zařazeny mezi evropské biosférické rezervace UNESCO.
Bílé Karpaty jsou známé především díky bohatým květnatým loukám
s orchidejemi, které patří k nejcennějším biotopům Evropy. Dalším neméně cenným prvkem jsou lesní komplexy s převládajícím bukem v centrální a severní části, s celou řadou typických prvků karpatské květeny
i fauny. Geologické podloží je tvořeno sedimentárními horninami různého
složení – nejčastěji jílovcových a pískovcových usazenin, které označujeme jako „flyš“ a které jsou typické pro celou oblast Bílých Karpat.
S flyšovým podložím souvisí poměrně časté sunutí – ploužení – svahů,
k němuž dochází klouzáním jednotlivých vrstev při jejich různém nasycení vodou. Místa výrazných svahových sesuvů jsou lidově zvána „uvezliska“, „trhaniska“ apod. a představují v krajině mimořádná a tudíž
zajímavá stanoviště pro vzácnější rostliny a živočichy. Jedno takové uvezlisko najdeme i na okraji Hostětína; je vyhlášeno jako Přírodní památka
Žleb a dosud v něm přežívají zbytky teplomilné luční vegetace. Toto
území je součástí evropsky významné lokality Na Koncoch, mezi nejvzácnější druhy zde patří mochna drobnokvětá (na fotografii), rostoucí ojediněle v místních světlých dubohabrových hájích; tato nízká bylina, hodně
podobná jahodníku, je v České republice velmi vzácná a patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny.

•

Nenáročné výlety v blízkém okolí

• Pokud se budete toulat jen v okolí Hostětína, určitě vás jeden
z příběhů zavede do lesů na místo, kde se podle pověsti propadl
Kočičí hrádek. Večer před výletem nebo cestou můžete dětem vyprávět,
jak láska a dobrota obyčejného chlapce přemohla zlého čaroděje
a divoké kočky.
• Ve Slavičíně (6 km) je zejména pro děti příjemný Pivečkův lesopark
s dřevěnými sochami. V klidu si tu také můžete přečíst pověst
O Johance a skřítcích nebo smutnější příběh O zabité Tatarce, podle
které se jmenuje i zdejší studánka. Pohádkové bytosti pomohou dětem
pochopit, co jsou to pravé poklady, a druhá pověst přiblíží těžké
doby loupeživých nájezdů v 16. a 17. století.
• V lázeňském městě Luhačovice (20 km) můžete navštívit a ochutnat
léčivé minerální prameny (nejznámější jsou Vincentka a Ottův pramen),
uvidíte unikátní stavby architekta Dušana Jurkoviče nebo muzeum
výšivky, kroje a historie léčebných procedur.

Turistické výlety

•

•

•

•

Valašsko | Téma lidové architektury a řemesel vás bude provázet
na výletě v okolí Valašských Klobouků. Při dobré viditelnosti se můžete potěšit krásným výhledem z rozhledny Královec. A že „každému
se stane podle jeho víry“, o tom vás přesvědčí i stejnojmenný příběh.
Moravské Kopanice | Ovocnářství a hospodaření v souladu s přírodou
jako téma tohoto výletu vás osloví na každém kroku. Uvidíte mnoho
majestátných stromů, ovocných sadů, roztroušené kopaničářské
usedlosti, které jsou unikátem tohoto kraje. Dozvědět se můžete
o sušení ovoce a nebo jak moudré byly „žítkovské bohyně“.
Po naučných stezkách můžete projít a poznat kopaničářské obce
Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov a Žítkovou.
Bojkovsko | Nedaleký zámek Nový Světlov v Bojkovicích získal své
jméno patrně podle návrší, na němž stojí. To bývalo důležité v dobách
loupeživých nájezdů, kdy na něm světla zapálených ohňů varovala před
nebezpečím. Při výletě do Bojkovic můžete navštívit zdejší muzeum.
Budete-li pokračovat do blízkých Nezdenic, můžete se podívat do malé
místní likérky a také ochutnat minerální kyselku. V obci Komňa je zajímavé miškářské muzeum a také památník J. A. Komenského.
Navštivte také: zříceninu hradu Brumov, ZOO Lešná‑Zlín,
Archeoskanzen a expozici Živá voda v Modré u Velehradu, Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum J. A. Komenského v Uherském
Brodě, aquapark v Uherském Brodě, vápencová bradla na Vršatci…

•

•

•

Bojkovická stezka je vedena jako okružní a má dvě varianty.
Velký okruh je dlouhý 24 km, malý okruh jen 16 km. Obě trasy jsou
vhodné pro pěší i cyklisty. Stezka je osazena 10 informačními panely
a zabývá se historií a přírodou obcí Krhov, Šanov, Hostětín,
Pitín a městečka Bojkovice.
NS Okolo Hrozenka je dlouhá asi 18 km a je možné ji rozdělit na severní a jižní okruh. Má 12 zastavení, na místě zvaném Bedová navazuje na NS Moravské Kopanice a na Vyškovci na NS Bošáčky. Cestou
se dovíte mnoho zajímavého o svérázném kopaničářském kraji.
Základní okruh NS Moravské Kopanice je dlouhý 11,5 km, odbočka
na Lokov má 4,5 km a odbočka na Hutě 1 km. Na celé trase dlouhé
kolem 17 km se nachází 14 informačních tabulí. Stezka je zaměřena
na historii, přírodu a kulturu této části Bílých Karpat.
NS Královec začíná na vlakovém nádraží ve Valašských Kloboukách,
má 12 zastavení a je přibližně 7 km dlouhá. Jejím hlavním cílem je
stejnojmenná rozhledna na vrcholu.

A co se cestou dozvíte? Na co se můžete těšit?

Místní průvodce vám povypráví, jak se tu dřív žilo, pracovalo a jak se slavily svátky. Zavzpomíná například na to, jak se sváželo dřevo z lesa nebo
jak si děti krátily chvíle na pastvě. Dozvíte se, co dřív místní pěstovali
a jakou nosili svačinu na pole. Víte například, co je to kačení mýdlo?
Co všechno se dělalo z ovoce a kolik ho bylo? Přečtete si, kdo to byli miškáři, a co to znamená, když se řekne „bukový sochora, mrva nebo nohál“.
Také poznáte, jak jsou místní názvy pravdivé a jak vznikly např. Kozice
nebo Bukovina. Určitě vás uchvátí krásné výhledy z kopců. Nad Šanovem
se dozvíte, do jakého moře tečou zdejší vody, a nad Pitínem při dobré
viditelnosti uvidíte nejen věže tří nedalekých kostelů, ale i vzdálenější
poutní místa Velehrad a Hostýn. Trochu tajemství a pohádkové nálady
vám přidá i místní pověst o propadeném Kočičím hrádku.

Hostětínská doplňovačka
Pokud budete pozorně pročítat tabule na stezce Naokolo Hostětína,
snadno zvládnete tuto malou doplňovačku. Každé zastavení nabízí
odpověď na jednu z otázek:
Co si můžete po dešti
odnést z výletu okolní
krajinou na botách?
Co se zde dříve používalo jako podestýlka
pro domácí zvířata?
Jaké stromy stojí
u kříže nad Šanovem?
Říká se zde,
že „tady končí ???
a začíná kameň“.
Potůček protékající
Hostětínem.
Jak se zde řekne
„švestka“?
Známá krajová odrůda
žlutého jablíčka.
Co hlídají podle pověsti
kočky na místě, kde
se údajně propadl hrad?
Socha a zároveň
noční pták.
Jakou měli miškáři
vlastní mluvu?
Víte, co je to „vítané“?
(zapište v množném čísle)

