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O Veronice
Veronica  vznikla  v roce  1986  jako  regionálně  zaměřený  časopis  s ambicí  spojovat  kulturu 

s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické poradny a 
ekologického centra Veronica, rozvíjené po listopadu 1989, navázal v roce 1999 Ekologický institut 
Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica.

EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních témat. 
Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí. Vyvíjí činnost 
v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické 
péče o přírodu po umělecké zpracování tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k příro-
dě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám.
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Naše význačné úspěchy v roce 2010
22. března do Hostětína zavítal britský následník trůnu princ Charles a prohlédl si všechny naše 

projekty udržitelného rozvoje. Shodli jsme se na společně vyznávané vzdělávací metodě „Seeing is 
believing“ – vzdělávání pomocí praktických příkladů.

Koordinovali jsme českou část celosvětové Hodiny Země na podporu ochrany klimatu. V den ko-
nání (27. března) vzrostla návštěvnost našich webových stránek na 100 000 lidí. 

V prestižní Evropské lize obnovitelné energie získal Hostětín 3. místo v kategorii bez rozdílu ve-
likosti sídel. 

V září Hostětín navštívil lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank.
Centrum Veronica obhájilo ekoznačku Ekologicky šetrná služba. Po zpřísnění podmínek ji nese jen 

5 ubytovacích zařízení v České republice.
12. listopadu jsme založili první český antikvariát zaměřený na environmentální, ekologickou a pří-

rodovědnou literaturu – Ekoantikvariát Zelený sysel.
Náš videospot  Natočte si kohoutkovou se po několik měsíců promítal v 10 kinech v Jihomorav-

ském, Zlínském a Olomouckém kraji.

I. Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale také šetrné hospo-

daření v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosystémy. EIV se ochraně přírody věnuje na 
koncepční i praktické úrovni. Jako jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody se 
podílíme i na činnosti jeho ústředních orgánů.

www.veronica.cz/ochranaprirody/ 
www.veronica.cz/prirodnizahrady/

Brněnský strom roku
Vítězem 11. ročníku ankety Brněnský strom roku se stal jeřáb oskeruše na Vídeňské ulici. Druhé 

místo obsadil platan javorolistý v parku Lužánky a na třetím skončila pauvlonie plstnatá z Roosevel-
tovy ulice. Na stejné ulici byl v kategorii strom Hrdina oceněn i nahovětvec dvoudomý, hustě porostlý 
břečťanem.

Ovocnářství v Hostětíně
V ukázkovém sadě budujeme ukázkové prvky k podpoře biodiverzity, označujeme staré ovocné od-

růdy a vytváříme informační systém pro malé i velké návštěvníky. Společně s účastníky seminářů 
jsme vytvořili ježkovník a hadník, hmyzí příbytky a ptačí budky. Zmapovali jsme a dosadili odrůdy 
tak, aby v ukázkovém sadě vznikla základní skladba dříve nejběžnějších odrůd v tomto regionu. Od-
růdy jsou označeny cedulkami popisujícími také jejich využití. V sadu vzniká venkovní učebna, aby 
sloužil nejen k pěstování ovoce, ale i ke vzdělávání a odpočinku. 

Zorganizovali  jsme  řadu  vzdělávacích  akcí  pro  veřejnost,  především  Letní  školu  extenzivního 
ovocnářství a 3 ovocnářské semináře.

Konference Venkovská krajina
8. ročník konference, na níž bylo prezentováno 68 příspěvků, poskytl cenný prostor pro výměnu 

informací a zkušeností mezi odborníky z různých oborů. 

Živé vánoční stromky
Ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi se prodalo přes 900 sazenic vánočních jedliček 

v kontejneru. Jedličky z předcházejících Vánoc byly v dubnu 2010 vysázeny do lesa s certifikátem še-
trného lesního hospodaření FSC. V průměru se do lesa vrací 1/3 prodaných stromků.

Ochrana zvláště chráněných živočichů
Spolu se Správou CHKO Moravský kras a dalšími organizacemi jsme uspořádali 14. ročník Evrop-

ské noci pro netopýry v areálu jeskyně Výpustek. Akce přilákala 336 účastníků, asi 40 % z nich tvo-
řily děti a mládež. 
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Pečovali  jsme celkem o čtyři  významná zimoviště  netopýrů  a  vrápenců:  Machosluj,  Stříbrnice, 
Maršovská vodní a Valerie, kde také pravidelně provádíme zimní sčítání.

Ve spolupráci se Správou národního parku Podyjí jsme i v roce 2010 pečovali o nejvýznamnější 
lokalitu užovky stromové v ČR – vinici Šobes. Podíleli jsme se na úpravě suchých zídek a výstavbě 
speciálního líhniště, pokračovali jsme ve značení hadů speciálními vysílačkami. Tyto jedince jsme pak 
sledovali a zjišťovali, která místa jsou zcela zásadní pro jejich přežití. Záchranný program jsme rea-
lizovali také v Bílých Karpatech – ochranou migrace užovek a stavbou líhniště v okolí obce Sidonie. 

Mezinárodní ochrana biodiverzity
Celý rok jsme monitorovali aktuální dění v mezinárodní iniciativě Countdown 2010 k ochraně bio-

diverzity –  www.veronica.cz/countdown. Světově reflektované problematice jsme věnovali monote-
matické číslo 5 časopisu Veronica, v němž jsme mimo jiné představili programy ochrany biodiverzity 
ČSOP. 

Big Jump 
11. července jsme se připojili k Mezinárodnímu dni koupání v řekách. V místech bývalého říčního 

koupaliště Riviera na brněnském úseku řeky Svratky se s námi vykoupalo přes 50 obyvatel Brna.

Krasoplavba
S třiceti Brňany a Brňankami jsme 24. dubna propluli nejzajímavější brněnský úsek řeky Svitavy 

od Obřanského mostu po parčík na ulici Tkalcovská. Nechyběli lektoři a závěrečná merenda na břehu. 

Přírodní zahrady
Jsme jedním z 8 partnerů česko-rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic. V jeho rámci ší-

říme povědomí o zahradničení bez umělých hnojiv, postřiků a rašeliny. Provozujeme specializovanou 
ekoporadnu,  tématickými  články  přispíváme  do  médií,  nabízíme  přírodně-zahradnické  knihy 
v knihovně i obchodě a také možnost certifikace – získání plakety Přírodní zahrada. Uspořádali jsme 
dva dvoudenní semináře pro ekoporadce a veřejnost s exkurzemi do rakouských i českých přírodních 
zahrad. V Brně jsme uspořádali 9 besed z cyklu Setkání přátel přírodních zahrad. Certifikovali jsme 
Bylinkovou zahradu Valtice – pilotní ukázkovou zahradu pro veřejnost.

II. Ochrana klimatu a efektivní využívání energie
Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižováním emisí oxidu  

uhličitého.  Podporujeme  alternativy,  které  eliminují  spalování  fosilních  paliv  a  přispívají  k efek-
tivnímu využívání energie. Poskytujeme vzdělávání a osvětu, ale tématu se věnujeme také prakticky.  
Naším  specifikem  jsou  pasivní  stavby  a  ekologické  stavitelství.  Soustřeďujeme  se  na  regionální  
úroveň,  rozvíjíme  koncept  energeticky  soběstačného území.  Zkušenosti  z modelových ekologických 
projektů v Hostětíně využíváme v městském prostředí. Publikujeme a pro veřejnost komentujeme pře-
klady nejnovějších dokumentů na www.veronica.cz/klima/. Veronica se stala členem České klimatické  
koalice (www.zmenaklimatu.cz) a byla vybrána k účasti ve vzdělávacím programu pro organizátory  
kampaní ze střední a východní Evropy podpořeném Evropskou klimatickou nadací (ECF).

www.veronica.cz/energie/

Vzdělávání
Společně s jihočeskou Callou jsme upořádali  ve čtyřech krajích (Plzeň,  Jihlava,  Brno, Liberec) 

celodenní semináře Změna klimatu – fakta a fikce. Přednášelo na nich 7 odborníků a zúčastnilo se 
jich přes 250 zájemců, zejména z veřejné správy, škol a nevládních organizací. 

Na speciální webové stránce  www.veronica.cz/klima nadále uveřejňujeme řadu překladů význam-
ných studií a příspěvků k ochraně klimatu. Na základě těchto dokumentů jsme vytvořili e-learningový 
program www.veronica.cz/moodle.

Vydali jsme překlad publikace Kodaňská diagnóza, kterou jako aktualizaci zprávy Mezivládního 
panelu pro klimatickou změnu připravilo 26 předních světových klimatologů. 

Během roku 2010 jsme v Jihomoravském a Olomouckém kraji  školili  pracovníky státní správy 
cyklem 16 seminářů Obnovitelné zdroje energie a povolovací proces. 
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Uskutečnili jsme 2. ročník mezioborové konference  Udržitelná energie a krajina, které se zú-
častnilo 49 osob. Konference byla otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelnou energii a krajinu – stu-
dentům magisterského a doktorského studia, pedagogům, profesionálům i laikům. Mezioborovým se-
tkáním jsme přispěli k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budou-
cími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, energetiky, techniky, eko-
nomy, sociology a dalšími. Konferenční příspěvky byly recenzovány a vyšly ve sborníku. 

V rámci projektu Dva v jednom jsme uspořádali následující semináře, exkurze a přednášky: semi-
nářové školení pro ekoporadce a ekoporadkyně Klima a doprava, exkurze a seminář pro ekoporadce a 
ekoporadkyně v rakouském Güssingu, přednášky Ekologické opravy domů a bytů konané v Brně, se-
minář pro ekoporadce a ekoporadkyně  Jak komunikovat téma globální klimatické změny veřejnosti 
realizovaný  v Miloticích,  exkurze  Ochrana klimatu  a  ovzduší  pod lampou v Hostětíně,  přednáška 
Chemické látky v životním prostředí v Praze, seminář pro Národní síť zdravých měst Dopady automo-
bilové dopravy na ovzduší ve městech a lidské zdraví v Brně, odborná exkurze zástupců vedení měst 
v Hostětíně, přednáška  Účinky výfukových plynů na lidské zdraví na Fakultě sociálních studií  MU 
v Brně, přednáška o ochraně ovzduší a klimatu ve spojitosti s veřejným osvětlením a automobilismem 
a lektorovaná exkurze Účinná opatření na ochranu ovzduší a klimatu na venkově. Celkově se těchto 
akcí zúčastnilo cca 250 osob. Vydali jsme publikace Aby se ve městě dalo dýchat a Účinky výfukových 
plynů z automobilů na lidské zdraví s příklady efektivních opatření ke zlepšování kvality ovzduší. 

Kampaně
Poprvé jsme koordinovali českou část celosvětové akce WWF na podporu ochrany klimatu Hodina 

Země. V sobotu 27. března se do ní zapojilo 34 obcí a měst, 35 firem a společností a pomocí Face-
booku přes 20 000 lidí. Návštěvnost našich webových stránek vzrostla na 100 000 lidí. 

K podzimnímu Dnu ochrany klimatu spojovanému s číslicí 350 – bezpečnou koncentrací CO2 v at-
mosféře – jsme uspořádali kampaň  350 a dost – Umělci pro ochranu klimatu. Oslovili jsme hu-
debníky, malíře, grafiky, básníky a z jejich děl uspořádali výstavu v brněnském Café Falk. Doba ko-
nání kopírovala trvání klimatické konference OSN v mexickém Cancúnu. 

Pasivní domy
Jsme součástí Sítě center pasivního domu a využíváme unikátní situace, že jsme v Hostětíně po-

stavili první českou veřejnou budovu v pasivním standardu. Poskytujeme zde poradenství, pořádáme 
dny otevřených dveří a nabízíme exkurze či ubytování v pasivním domě. Budovu si v roce 2010 pro-
hlédla většina z více než 6 000 návštěvníků akcí Centra Veronica Hostětín. 

Uspořádali jsme 2 semináře (ve Zlíně a Vsetíně) zaměřené přímo na pasivní domy a 4 semináře pro 
veřejnost, týkající se úspor energie v domácnosti a využívání obnovitelných zdrojů. Mezinárodní den 
pasivních domů jsme tradičně oslavili víkendovým tématickým seminářem v Hostětíně. 

III. Zelená domácnost, zelený úřad, zelená firma
Ekologický institut Veronica poskytuje poradenství a ukazuje praktické příklady v oblasti snižování 

spotřeby, změny spotřebitelského chování, šetrného provozu domácností, firem a úřadů. Zprostřed-
kováváme veřejnosti vědecké poznání a vedeme k samostatnému promýšlení environmentálních sou-
vislostí spotřebitelského chování. Šetrnými návody se sami řídíme v Domě ochránců přírody v Brně a 
v Centru Veronica Hostětín.

www.veronica.cz/nakupovani/ a www.veronica.cz/zeleneuradovani/

Zelená domácnost
V rámci projektu Sítě environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji jsme připravili pub-

likaci Co od nás ODPADne, zaměřenou především na snižování množství odpadů v domácnostech. 
Zadali  jsme výrobu osvětového videospotu  Natočte si  kohoutkovou, který propaguje pití  vody 

z kohoutku oproti nákupu balených vod. Videospot byl promítán po dobu několika měsíců v 10 kinech 
na území Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Je rovněž dostupný v sociálních sítích Fa-
cebook a YouTube a na www.veronica.cz/voda.
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Zelené úřady
V rámci zakázek jsme se podíleli na zavádění environmentálně šetrného provozu do kancelářské 

části městské organizace Sportovní areály města Chrudim (bazén, stadion, koupaliště apod.) a ústředí 
Státního fondu životního prostředí v Praze. V obou případech jsme provedli analýzu výchozího stavu 
a navrhli environmentálně šetrná opatření. Formulací soutěžních otázek, tiskem dotazníků a vyhodno-
cováním jsme pomáhali během 5. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce  
v Jihomoravském kraji. Provedli jsme přibližně 10 přednášek pro úřady, instituce a organizace na toto 
téma. 

V  síti ekocenter a ekoporaden ve Zlínském kraji jsme dokončili odborné konzultace na modelovém 
příkladu ekologicky šetrného provozu organizace. Společnost pro komunitní práci Vsetín na základě 
auditu a doporučení Ekologického institutu Veronica realizovala vybraná opatření pro ozelenění své 
kanceláře.

IV. Regionální rozvoj
Život probíhá v regionu či  místě.  Udržitelnost a spokojený život spočívají  ve znalosti místa po 

stránce „místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie, kulturní specifika místa) i po 
stránce „reálného fungování“ (sociální aspekty šetrnějšího života, možnosti lokálních ekonomik, sku-
tečné  možnosti  obecní  správy  a  jejich  využívání,  legislativa,  občanská  angažovanost  místní 
komunity). EIV šíří environmentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní 
stránce.

http://hostetin.veronica.cz/studie/

Jablečná slavnost
Tradiční  slavnost  (v roce  2010 konaná  již  podeváté)  s bohatým kulturním a  environmentálním 

programem představuje nejen hostětínskou moštárnu a mošty, ale i další výrobky s regionální značkou 
Tradice  Bílých  Karpat,  které  vznikají  díky  práci  regionálních  zemědělců,  řemeslníků  či  firem  a 
odkazují na místní krajinu, tradice a dovednosti. Na přípravě slavnosti spolupracujeme s občanským 
sdružením Tradice  Bílých  Karpat  a  obcí  Hostětín;  pomáhá  nám přes  80  skvělých  dobrovolníků. 
Přestože nám letos počasí nepřálo a vytrvale pršelo, slavnost navštívilo přes 950 osob, které si užily 
program, přesunutý operativně pod hostětínské střechy.

Brněnský biojarmark
1.–2. října jsme uspořádali již  19. ročník Brněnského Biojarmarku na Zelném trhu u Divadla 

Husa na provázku. Biojarmarku se zúčastnilo přes 20 prodejců – ekozemědělců, regionálních a bio-
-producentů, neziskových organizací – a přes 1 000 návštěvníků. Ekologická poradna Veronica na pěti 
stáncích po celou dobu radila zájemcům, prodávala literaturu a informovala o možnostech nákupu 
lokálních a biopotravin v Brně a na jižní Moravě.

Udržitelný cestovní ruch
V roce 2010 jsme rozvinuli naši činnost v oblasti udržitelného cestovního ruchu.  Připravili jsme 

pobytový program pro dospělé Zelená dovolená po stopách prince Charlese, který seznamuje s eko-
logií, přírodou a tradicemi Bílých Karpat. 

Propagujeme dobrovolné certifikace v udržitelném cestovním ruchu, například  Ekologicky šetrná 
služba, ECEAT či  Cyklisté  vítáni.  Návštěvníkům regionu  se  snažíme  přiblížit  také  bělokarpatské 
ovocnářství – místní přírodní a kulturní dědictví.

Šetrné hospodaření s vodou v urbanizované krajině
Uspořádali jsme 5 seminářů: zástupce veřejné správy krajů Vysočina, Jihomoravského a Zlínského 

jsme  seznámili  se  zasakováním  a  zadržováním  vody,  kořenovými  čistírnami  odpadních  vod  a 
možnostmi využívání srážkové a šedé vody v domech a bytech. K tématu jsme vydali publikace Pří-
rodní čištění vody a Domovní čistírny odpadních vod.
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Spolupráce s Ukrajinou
Získali jsme podporu pro další rozvoj spolupráce s partnery na Ukrajině. V rámci projektu Účast  

místních partnerství v plánování udržitelného rozvoje venkovských oblastí – zkušenosti Česka pro  
Ukrajinu jsme pro představitele místních samospráv a nevládních organizací z 22 vesnic především 
z Vinnické oblasti (střední Ukrajina), Luhanské oblasti (východní Ukrajina) a Zakarpatí uspořádali 
řadu akcí. Zaměřili jsme je na udržitelné hospodaření s energií, místní zpracování ovoce, místní rozvoj 
a udržitelný cestovní ruch. V únoru jsme pro 15 ukrajinských účastníků zorganizovali studijní cestu do 
Bílých Karpat a rakouské Mekky obnovitelných zdrojů energie – Güssingu. V květnu 5 našich expertů 
uskutečnilo desetidenní cestu s 2 třídenními semináři pro 40 účastníků ve Vinnici a Luhansku. V srpnu 
proběhla týdenní studijní exkurze pro 20 osob po příkladech dobré praxe a projektech Leader v Bílých 
Karpatech, na Opavsku, Novojičínsku a Frýdlantsku. Do ukrajinského jazyka jsme pro potřeby našich 
partnerů přeložili texty o úsporách energie a změně klimatu a pořídili titulky k filmu o změně klimatu.

V. Časopis Veronica
Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované celorepublikové  

periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany přírody a krajiny. Zapojením lite-
rárních a výtvarných prvků chce podnítit k prožívání a poetickému vnímání přírody a krajiny.

www.casopis.veronica.cz/

V roce 2010 jsme vydali 6 čísel s tématy: 1 – orchideje, 2 – světelné znečištění, ekologie noci, 3 – 
přehrady, voda v krajině, 4 – prázdninová směs témat ochrany přírody a krajiny, 5 – mezinárodní rok 
biodiverzity, 6 – krajinami básníků K. H. Máchy, F. Hrubína, O. Mikuláška.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jsme připravili 8stránkové 
barevné přílohy, které zvou k návštěvě národních přírodních rezervací Vrapač, Broumovské stěny, Bu-
kačka, Rendezvous a Stará řeka. 

Elektronický zpravodaj Rozverky
Dosavadní elektronické zpravodaje  Zprávy z Centra Veronica Hostětín a  Rozverky jsme sloučili 

v jediný,  s více  než  6 000 příjemci.  Každý třetí  týden jejich  prostřednictvím rozesíláme environ-
mentální aktuality z Česka i zahraničí, rady Ekologické poradny Veronica, pozvánky a informace naší 
i spřátelených organizací. 

VI. Centrum Veronica Hostětín
Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projek-

tech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohledu-
plným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov  
a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

http://hostetin.veronica.cz/

Vzdělávací aktivity
Vzdělávací moduly se týkaly udržitelného regionálního rozvoje, ovocných dřevin v krajině, ochra-

ny přírody a krajiny a ochrany klimatu.
Pro 6 367 návštěvníků jsme připravili 9 dní otevřených dveří v pasivním domě, 57 lektorovaných 

exkurzí, 12 jednodenních seminářů, 9 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.

Akce navštěvovali zastupitelé obcí a úředníci, odborníci z firem i neziskových organizací, učitelé 
i zástupci široké veřejnosti. Uspořádali jsme také press trip pro média.

Školám jsme poskytli  55 výukových programů  (Prima klima,  Udržitelný  rozvoj,  Obnovitelné  
zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků), které byly často prohloubeny také ex-
kurzemi, jež formou hry a doplňkových aktivit seznámily žáky a studenty s hostětínskými projekty. 
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Do nabídky jsme zařadili 2 nové programy (Živá zahrada a Za bělokarpatskými poklady). Proběhl 
i pobytový výukový program Udržitelný rozvoj všemi smysly. 

Kromě akcí ve standardní nabídce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum slouží mj. jako základ-
na pro terénní praktika a workshopy řady vysokých škol, školení firem a dalších institucí.

Jsme členy celorepublikové sítě environmentálních středisek Pavučina, členy Lísky – občanského 
sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji, a projektu Ekopobyt, který sdružuje pobytová střediska envi-
ronmentální výchovy.

Jsme koordinátory projektu Síť Ekoškol v ČR (www.ekoskola.cz) pro Zlínský kraj. 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 pod-
poruje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ve Zlínském kraji je zapojeno 17 škol, 
z toho 4 již obdržely mezinárodní titul.

Struktura návštěvníků Centra Veronica Hostětín v roce 2010
celkem 6367
školství (ZŠ, SŠ, VŠ) 1750
zájmové org., NGO   245
veřejná správa   159
podnikatelé   181
jiné 4019
média    13
V roce 2010 proběhlo v Centru Veronica Hostětín také 12 akcí pro místní občany (oslavy, křtiny, 

trachty) a dalších 5 pro obec a obecní spolky.

Modelové projekty udržitelného rozvoje
S cílem poskytnout  odborné  i laické  veřejnosti  nezávislá,  konkrétní  data,  výsledky měření  a 

praktické poznatky z provozu jsme prohloubili  systematický monitoring pasivního domu a fotovo-
ltaických instalací.

Vytiskli jsme leták  Zelená inspirace,  který informuje o modelových projektech úspor a obnovi-
telných zdrojů v Hostětíně.

Rozšířili jsme informační systém v obci o další prvek – dřevěný panel s údaji o fotovoltaických in-
stalacích v Hostětíně.

Zahrada za moštárnou je postupně přebudovávána v ukázkový sad a přírodní zahradu, instalujeme 
zde ukázkové prvky pro podporu biodiverzity (více v kapitole Ochrana přírody a krajiny).

Modelové projekty v Hostětíně jsme představili i vyznavačům geocachingu, moderní mezinárodní 
hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté 
schránky.

Mezinárodní dosah
Centrum Veronica Hostětín hostilo také přes 400 zahraničních návštěvníků. Zázemí pro svá školení 

a akce zde našli 2 mezinárodní tábory mládeže, advokáti klimatu programu British Council, pracovní 
skupina pro udržitelný rozvoj z britského Birminghamu či 6 skupin ze Slovenska. Studijní pobyty zde 
absolvovali zástupci obcí a neziskových organizací ze tří ukrajinských regionů. 

Mezi  nejvýznamnější  zahraniční  návštěvníky  patřil  britský  následník  trůnu  princ  Charles. 
22. března si prohlédl místní ekologické projekty a přehlídku tradičních bělokarpatských výrobků. 
Jeho přítomnost přilákala 1 500 návštěvníků, a zejména posílila povědomí veřejnosti o udržitelném 
rozvoji a ochraně klimatu. 

V září zavítal do Hostětína také lucemburský ministr životního prostředí Marco Schank v do-
provodu zástupců lucemburské nadace Hëllef fir d´Natur. Cílem návštěvy bylo zhodnocení dosavadní 
patnáctileté  i budoucí  možné spolupráce  v oblasti  životního prostředí  a  udržitelného rozvoje  mezi 
oběma zeměmi a v zemích východní Evropy. 
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VII. Ekologická poradna
Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí, nabízíme rady, analýzy i dlouhodobější  

konzultace. Bezbariérová poradna v Domě ochránců přírody v Brně je pro veřejnost otevřena každý  
pracovní den; je dostupná telefonicky, e-mailem i přes www rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dis-
pozici rozsáhlou knihovnu a studovnu s wifi připojením. Ekologické poradenství poskytujeme také na  
našem pracovišti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických poraden (STEP) a podílí  
se na vedení této střešní organizace.

www.veronica.cz/poradna/

Ekologická poradna
Již řadu let zabezpečujeme službu Zelený telefon, objednanou Magistrátem města Brna, která při-

náší bezplatné ekologické poradenství pro nejširší veřejnost. Během roku jsme zodpověděli 1812 po-
radenských dotazů, největší zájem byl tradičně o problematiku odpadů (294 dotazů), energetická a 
stavitelská témata (190), ekologické zemědělství a ovocnářství (147) a dotační program Zelená úspo-
rám (135). Ekoporadna v Hostětíně byla posílena o poradkyni pro ekologické stavění a energetiku. 
Odpovědi  na  nejzajímavější  dotazy pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách.  Naše 
knihovna v Brně a Hostětíně nabízí 4 100 titulů publikací a 420 titulů DVD a videokazet. 

Struktura dotazů

Téma
Počet

dotazů %
Celkem 1812 100 %
odpady, recyklace 292 16 %
energie /bydlení/ stavitelství 152 8 %
zemědělství, ovocnářství 147 8 %
Zelená úsporám 135 7 %
zahrady, včetně přírodních 132 7 %
ostatní 116 6 %
zvířata divoká 102 6 %
spotřebitelství, zel. úřad, firma 91 5 %
studánky 87 5 %
voda / praní, čištění 86 5 %
zeleň / kácení 79 4 %
ochrana přírody 75 4 %
ostatní 318 18 %

Obrovský zájem zaznamenal poradenský stánek přímo „na ulici“ 1. až 3. listopadu. Poradna byla 
dále k vidění např. během oslav Dne Země, festivalu Česko proti chudobě, na Komponovaném hosti-
šovském festivalu či Open Air Music Festivalu v Trutnově.

Ve spolupráci s dalšími poradnami Sítě ekologických poraden STEP jsme se podíleli na návrhu cer-
tifikace poraden: jako metodici jsme pracovali v procesu pilotní certifikace vybraných poraden, pomá-
hali jsme sestavit databázi ekoporadenských příkladů, upravili jsme vzdělávací systém pro poradce 
(tzv. Ecomoodle), podíleli jsem se na revizi spotřebitelské kartotéky otázek a odpovědí (tzv. wikikar-
totéka).

Díky spolupráci se sítí ekologických poraden jižní Moravy a Jihomoravským krajem jsme získali 
finanční podporu pro environmentální poradenství  v kraji.  EIV plní v tomto projektu roli  poradny 
i metodického vedení a garanta vzdělávání pro ostatní poradny z regionu.

Studánková poradna
V roce 2010 ji využilo 87 zájemců, kteří získali informace o kvalitě vody studánek a vrtů v blíz-

kosti svého bydliště nebo chaty. Téma dotazů se rozšiřuje na mimobrněnské a zahraniční lokality. 
Studánkovou poradnu doplnila série 8 lektorovaných exkurzí za studánkami a prameny v okolí Brna.
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Poradna přírodních zahrad
Provozujeme  specializovanou  poradnu  přírodních  zahrad,  která  zodpověděla  132  přímých  za-

hradnických dotazů. Nově nabízíme také terénní poradenství pro majitele zahrad, kteří chtějí žádat 
o plaketu Přírodní zahrada. Této služby zatím využilo 8 zájemců. 

Soutěž studentských prací o životním prostředí Jihomoravského kraje
Zorganizovali jsme 8. ročník soutěže, jehož se zúčastnilo 12 diplomových a 7 bakalářských prací. Jako 

nejlepší byla vyhodnocena diplomová práce Ing. arch. Venduly Opletalové z Vysokého učení technického 
v Brně Žabovřeské a Komínské louky a  bakalářská práce Bc. Evy Holcnerové z Mendelovy univerzity 
v Brně Ekologická síť na území města Brna. Peněžní i věcné ceny předal hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek. Anotace všech zúčastněných prací lze dohledat na www.veronica.cz/?id=455.

Ekologický antikvariát Zelený sysel
12. listopadu jsme založili  Ekologický antikvariát Zelený sysel. Je prvním českým antikvariátem 

orientujícím se na environmentální, ekologickou a přírodovědnou literaturu. Funguje na principu ve-
řejné sbírky. Je společným projektem Nadace Veronica a Ekologického institutu Veronica. 

VIII. Zaměstnanci / zaměstnankyně v roce 2010
Renata Bolečková, Radka Breznická, Kateřina Fojtů, Veronika Fišerová, Yvonna Gaillyová, Alena 

Gbelcová, Marie Holíková, Hana Chalupská, Jakub Kolář, Romana Košťálová, Olga Krejčířová, Petr 
Ledvina, Jana Maděrová, Hana Machů, Kateřina Plesková, Lucie Smutná, Jana Tesařová, Vendula 
Tomková, Mojmír Vlašín, Monika Vokálová, Dana Zajoncová, Mariana Zbořilová 
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IX. Finanční zpráva

Výsledovka
přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2010, 1 EUR = 25,060 CZK
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částka  v tisících CZK částka v tisících EUR
NÁKLADY
Materiálové náklady 434 17,3
Nákup publikací k prodeji 302 12,1
Nákup potravin(stravování v Hostětíně) 503 20,1

Služby ostatní 79,2
Odborné a konzultační služby 40,3
Tisk 766 30,6
Cestovné 383 15,3

Mzdové náklady  včetně  soc. a zdrav. pojištění 200,7

Ostatní náklady 219 8,7

Odpisy 924 36,9

Daně a poplatky 10 0,4

Poskytnuté členské příspěvky 24 1,0

NÁKLADY CELKEM 462,4
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM 137 5,5

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 137 5,5
OBRAT 467,9

1 985
1 009

5 029

11 588

11 725



Nevyčerpané obdržené dotace a dary jsou převedeny do dalších let.
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částka  v tisících CZK částka v tisících EUR
VÝNOSY

Nadace OAK prostřednictvím Nadace Partnerství 244 9,7
Nadace Veronica 67 2,7
Ministerstvo zahraničí Lucemburska 695 27,7
WWF International 91 3,6
Department of State, U.S. Embassy Prague 32 1,3
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 20 0,8
Ostatní dobrovolné příspěvky a dary 61 2,4
Příspěvky celkem 48,3

Dotace
Dotace ze státního rozpočtu ČR 119,8

521 20,8
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 56,5
Dotace z rozpočtu města Brna 137 5,5
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 79 3,2
Dotace celkem 205,7

Členské příspěvky 10 0,4

Služby

857 34,2

59,0
Služby pro Statutární město Brno 126 5,0
Služby pro Síť ekologických poraden ČR 279 11,1
Služby pro Jihomoravský kraj 57 2,3
Služby ostatní 64,1
Služby celkem 175,7

Výnosy z finančního majetku celkem 86 3,4
Odpisy majetku pořízeného z dotací 831 33,2
Aktivace našich tiskovin -17 -0,7
Aktivace vnitroorganizačních služeb 47 1,9

VÝNOSY CELKEM 467,9

OBRAT 467,9

Nadační příspěvky, dary od právnických a fyzických 
osob

1 210

3 001

Dotace z Operačních programů přeshraniční spolupráce 
SR-ČR, Rakousko-ČR

1 416

5 154

Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních vlastních 
tiskovin a za zboží

Tržby za služby Centra Veronica Hostětín (strava, 
ubytování, pronájem, exkurze) 1 478

1 607
4 404

11 725

11 725



Přehled o aktivech a pasivech
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A K T I V A
Dlouhodobý nehmotný majetek 28 28

Dlouhodobý majetek 
Stavby
Drobný dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 897 897
Pěstitelské celky trvalých porostů 107 107
Pozemky 46 46
Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek 30 30

Oprávky k dlouhodobému majektu
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-422 -494
Oprávky k dlouhodobému majektu celkem

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majektu -28 -28

Zásoby celkem 377 434

Pohledávky
Odběratelé 51 64
Pohledávka nevyúčtovaných dotací ze státního rozpočtu
Ostatní pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy 0 0
Daň z přidané hodnoty
Jiné pohledávky 0 0
Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna 150 235
Účty v bankách 916
Ceniny 0 0
Krátkodobý finanční majetek celkem

Jiná aktiva celkem 82 71

AKTIVA CELKEM

Částka v tisících 
CZK k 31.12.2009

Částka v tisících 
CZK k 31.12.2010

25 032 25 032
2 298 2 456

28 380 28 538

-2 884 -3 735
-2 298 -2 456

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

-5 604 -6 685

3 930 4 141
4 054 3 485

8 035 7 690

1 097

1 247 1 151

32 547 31 229



Přestože nemáme ze zákona povinnost auditu účetnictví, naše účetnictví auditem prošlo a celá účet-
ní závěrka včetně příloh a výroku auditorky je k dispozici v sídle naší organizace a na webu.
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P A S I V A 
Jmění 
Vlastní jmění 
Fondy 
Jmění celkem 

Výsledek hospodaření 

Rezervy  0 0

Krátkodobé závazky 
Dodavatelé 73 166
Ostatní závazky 0 148
Zaměstnanci 224 296
Závazky k institucím soc. zabezpeční a zdrav. pojištění 101 133
Ostatní přímé daně 17 25
Daň z přidané hodnoty 87 67
Daň z příjmu 36 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 200
Krátkodobé závazky celkem 538

Ostatní dlouhodobé závazky 200 0

Jiné závazky 0 800

Jiná pasiva celkem 

PASIVA CELKEM 

Čáskta v tisících 
CZK k 31.12.2009

Částka v tisících 
CZK k 31.12.2010

3 670 3 670
23 487 22 655
27 157 26 325

-2 098 -1 961

1 035

6 750 5 030

32 547 31 229     



Poděkování
Děkujeme za podporu našim dárcům, jejichž úplný seznam najdete na www.veronica.cz/dekujeme/.
Bez nich by naše práce nebyla možná.

Naše projekty v roce 2010 významně podpořily tyto subjekty:
Britské velvyslanectví v Praze
Český svaz ochránců přírody
EU – ERDF – Program přeshraniční spolupráce České republiky – Rakousko
EU – ESF, OPVK 
Finanční mechanismy EHP/Norsko spolufinancující Záchranný program MŽP pro zvláště chráněné 
druhy 
Jihomoravský kraj
Lesy České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Program transformační spolupráce 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství prostřednictvím NNO 
Emweltberodung Letzeburg
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace rozvoje občanské společnosti – Program překlenovací pomoci
Nadace Veronica
Národní síť EVVO
NET4GAS. Blíž přírodě
OAK Foundation prostřednictvím Nadace Partnerství
Státní fond životního prostředí České republiky
Statutární město Brno
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
WWF – Dunajsko-karpatský program
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