
Zelená inspirace 
z Bílých Karpat
Poznejte ekologické projekty v Hostětíně –  
navštivte Centrum Veronica:

 uspořádejte seminář, konferenci, školení nebo firemní akci  
v pasivním domě (školicí sál, komfortní ubytování)

 prožijte dovolenou v ekopenzionu a vyzkoušejte domácí  
kuchyni z regionálních potravin a biopotravin

 vezměte své žáky a studenty na jednodenní nebo pobytový výukový  
program (o přírodní zahradě, moštech, řemeslech, bylinkách, krajině, …)

 objednejte si exkurzi po ekologických projektech  
(moštárna, výtopna, kořenová čistírna, fotovoltaika, pasivní dům, …)

 ochutnejte jedinečné příchuti hostětínského moštu  
(arónie, rakytník, zázvor, červená řepa, meruňka, …)

 zeptejte se na radu v naší ekoporadně nebo nakupte 
na recepci Centra Veronica originální místní produkty  
se značkou Tradice Bílých Karpat

 načerpejte ekologickou inspiraci  
v Bílých Karpatech

 
Jak se stala vesnice 

 se sotva 250 obyvateli 
příkladem pro lidi v celé 
naší republice, v Evropě 

 a dokonce i ve světě?



Moštárna
Ochutnejte 100% přírodní mošty oceněné jako 
Česká biopotravina nebo Perla Zlínského kraje. 
Od roku 2000 je vyrábí Moštárna Hostětín – první 
biomoštárna v České republice. Ročně zpracuje 
na 300 tun jablek z tradičních odrůd sklizených 
v sadech Bílých Karpat. Tím dává smysluplnou práci 
lidem v tomto odlehlém regionu a podporuje ekolo-
gické zemědělství. Gurmáni ocení unikátní příchutě 
hostětínského moštu, jako jsou například arónie, 
rakytník, zázvor, červená řepa, meruňka nebo višeň. 
Na domácí limonády vyzkoušejte hostětínské siru-
py (bezový, mátový, konopný). Moštárna využívá 
pro svůj provoz sluneční energii, rekuperaci tepla, 
vytápění biomasou a její sklad je zateplen  
slaměnými balíky.

Roubená sušírna ovoce
V sadu za moštárnou objevíte 200 let starou  
tradiční sušírnu. Podobných sušíren bývalo kdysi 
v Hostětíně deset. Malebná roubenka usuší za rok 
na 3 tuny ovoce pro lidi z širokého okolí. Lahodné 
křížaly ochutnáte i koupíte na recepci Centra  
Veronica Hostětín.

Vytápění dřevní štěpkou
Téměř celý Hostětín vytápí od roku 2000 obecní 
výtopna na biomasu – dřevní štěpku. Má výkon 
0,75 MWh, za topnou sezónu vyrobí přibližně 
3 500 GJ tepla a spotřebuje přes 500 tun štěpky. 
Obec palivo nakupuje jako odpad z okolních pil 
a lesů. Peníze za teplo zůstanou obci a neopustí re-
gion, jako je tomu v případě uhlí, plynu či elektřiny. 
Výtopnu vlastní a provozuje obec. Díky tomu posiluje 
svou energetickou soběstačnost, bezpečnost a nezá-
vislost. A místním se tu lépe dýchá, protože ve srov-
nání s minulostí je v obci mnohem čistší vzduch.

Kořenová čistírna  
odpadních vod
Jednoduše se udržuje a nepotřebuje elektřinu,  
takže její provoz je velmi levný. Vznikla v roce 1996 
jako vůbec první na východní Moravě. Vybudovaný 
umělý mokřad s rostlinami jako rákos nebo chras-
tice čistí vodu díky bakteriím na kořenech rostlin, 
které rozkládají organické znečištění. V Hostětíně 
byla od 70. let stavební uzávěra, která mohla být 
zrušena až po vybudování kořenové čistírny. Lidé 
zde mohou opět stavět a opravovat domy a obec  
se může dále rozvíjet.

Veřejné osvětlení
V roce 2006 se podařilo snížit spotřebu energie 
na veřejné osvětlení o více než čtvrtinu. Jak? Díky 
v té době nejmodernějším výbojkovým svítidlům, 
která mají navíc správné clonění. V Hostětíně svítí 
tam, kam je to potřeba – jen na ulici, a ne lidem 
do oken domů. Omezilo se také světelné znečištění 
oblohy a lidé v noci vidí hvězdy.

Tento spolek od roku 1998 
zachraňuje staré krajové 
odrůdy ovoce a podpo-
ruje tradiční ovocnářství. 
Pomáhá tak zachovat 
rozmanitost krajiny Bílých 
Karpat s typickými sady. 
Zároveň podporuje místní 
řemeslníky a živnostníky 
udílením a propagací 
regionální značky Tradice 
Bílých Karpat a láká  

do regionu turisty.

1 200 tun
Tolik oxidu uhličitého ušetří ročně lidé v Hostětíně. 
Nižší produkcí tohoto skleníkového plynu snižují 

svůj podíl na globální změně klimatu.

Energie slunce
Deseti z osmdesáti hostětínských domácností  
ohřívá vodu slunce namísto elektrického boj-
leru. Solární systémy si lidé sami instalovali 
od roku 1997. Jedna domácnost tak ušetří 
až 2 000 kWh energie z neobnovitelných zdrojů. 
To je více než čtvrtina roční spotřeby elektřiny 
průměrné české domácnosti. Moštárnu a Centrum 
Veronica zásobují teplou vodou solární kolekto-
ry, kterými se může i přitápět. Unikátní fasádní 
kolektor na průčelí Centra Veronica dodá za rok 
až 7 000 kWh, kolektor na střeše moštárny až 
13 000 kWh. Energie slunce se využívá i pro výrobu 
elektřiny. Na střeše moštárny je od roku 2008 foto-
voltaická elektrárna s výkonem 9 kW, v roce 2009 
byla instalována FV elektrárna nad výtopnou, 
s výkonem 51 kW. Na vybudování těchto solárních 
technologií se spolu s obcí Hostětín podílela Na-
dace Veronica, Nadace Partnerství a Nadace české 
architektury. Jde o první české příklady společné 
investice nadací a obce. Další elektrárna o výkonu 
13 kW je na střeše rodinného domu.

Sochy v krajině
Na význačných místech v okolí Hostětína stojí 
15 soch, které vytvořili v roce 2002 sochaři v rámci 
česko-slovenského sympozia. Řadu z nich uvidíte 
na procházce po místní značené stezce.

Pasivní dům  
Centrum Veronica
Navštivte první českou veřejně přístupnou  
pasivní budovu. Od roku 2006 zde lidé v praxi po-
znávají principy ekologického stavění a využívání 
obnovitelných zdrojů. V budově najdete přírodní 
materiály – slaměnou izolaci, hliněné omítky, nepá-
lené cihly. Centrum při provozu využívá dešťovou 
vodu a k vytápění prostor a ohřevu vody biomasu 
a sluneční energii.

Po celý rok sem lidé přijíždějí za vzděláváním a in-
spirací na semináře, konference a workshopy. Žáci 
a studenti zde poznávají přírodu, krajinu i místní 
tradice v rámci vzdělávacích programů. Můžete sem 
přijet i na dovolenou v ekopenzionu, který se pyšní 
certifikátem Ekologicky šetrná služba. Centrum Ve-
ronica je tak příkladem dobré praxe, jak konkrétně 
podporovat udržitelný rozvoj regionu.

Přírodní zahrada
Naučná stezka v zahradě za Centrem Veronica vy-
světluje dětem i dospělým principy přírodního za-
hradničení. Rostliny pěstované na vyvýšených záho-
nech a ve sluneční pasti, spolu s planými rostlinami, 
využívá Centrum Veronica v kuchyni. Zahrada nabízí 
volně žijícím živočichům domov a úkryty – hadník, 
ježkovník, hmyzí domek, kamennou zídku nebo je-
zírko. Děti si rády hrají v potoce, na hmatové stezce 
nebo se zvukovým mlýnkem, xylofonem, dřevěným 
pexesem, v norách a vrbových stavbách. V ukázko-
vém sadu rostou staré a krajové odrůdy různých 
druhů ovoce, které můžete přímo ochutnat.

7–10×  
méně energie

potřebuje na topení pasivní dům ve srovnání 
s běžnou stavbou. Recept na úspěch? Silná vrst-
va izolace bez tepelných mostů, těsnost budovy, 
řízené větrání se zpětným získáváním tepla reku-
perací, okna s vynikajícími parametry a využívá-

ní tepla ze slunce díky orientaci oken.
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Nadmořská výška: 378 m n. m.

GPS Loc: 49° 3' 00" N, 17° 52' 45" E

Toto vše by nebylo možné bez podpory  
partnerů a dárců. Jsou jimi obec Hostětín,  
Tradice Bílých Karpat, Nadace Veronica a celá  
řada dalších českých i zahraničních organizací,  
firem a lidí. Děkujeme za jejich podporu.

Nadmořská výška: 378 m n. m. 
Souřadnice GPS: 49°3'1.84"N; 17°52'44.16"E 
Souřadnice na Maps Google: 49.050581,17.8789

Podrobněji?
Pokud vás ekologické projekty v Hostětíně  

zaujaly, více o nich najdete ve studii 
Co přinesly projekty v Hostětíně  

na www.hostetin.veronica.cz/studie.

Centrum Veronica Hostětín
Posláním Centra Veronica Hostětín je podporovat 
vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím. Nabízí 
unikátní environmentální vzdělávání a podporuje 
udržitelný cestovní ruch. Svou činností přispívá 
k dobrému fungování místní ekonomiky, šetří život-
ní prostředí i globální klima. Centrum spolupracuje 
s řadou českých i mezinárodních partnerů a neu-
stále sleduje nové trendy. Centrum ročně navštíví 
na 7 000 návštěvníků.

Za přínos pro ochranu životního prostředí obdržel 
Hostětín národní cenu v prestižní mezinárodní 
soutěži Energy Globe 2007, získal také Českou slu-
neční cenu 2009, ocenění Climate Star 2012 a řadu 
dalších ocenění. V roce 2010 poctil Hostětín svou 
návštěvou i britský princ Charles.

Hostětín
Obec s téměř 250 obyvateli leží ve střední části 
Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je 
Biosférickou rezervací UNESCO. Veškeré projekty 
v Hostětíně prakticky ukazují, jak lze udržitelně 
rozvíjet obec a vytvářet pracovní místa, a to i v od-
lehlé oblasti, jako jsou Bílé Karpaty. Využití místních 
zdrojů, úspory energie, obnovitelné zdroje energie 
a technologie šetrné k životnímu prostředí přinášejí 
obci a regionu každý den užitek environmentální, 
ekonomický i sociální. Hostětín je tak zdrojem zku-
šeností a inspirace pro další vesnice i města. Svým 
příkladem přispívá k tomu, aby se ekologické tech-
nologie staly v obcích běžným standardem.

ZO ČSOP Veronica 
Ekologický institut 
Panská 9, 602 00 Brno 
tel. +420 542 422 750 
veronica@veronica.cz 
www.veronica.cz

ZO ČSOP Veronica 
Centrum Veronica Hostětín 
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice 
tel.: +420 572 630 670 
hostetin@veronica.cz 
www.hostetin.veronica.cz
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