
CERTIFIKACE        CERTIFIKACE        
v udrv udržžžžžžžžitelnitelnéém m 
cestovncestovníím ruchum ruchu

ZO ZO ČČČČČČČČSOP Veronica Brno, HostSOP Veronica Brno, Hostěěěěěěěěttíínn





HOSTĚTÍN

980 km2 - 88 000 obyvatel - v 66 obcích a městech

CHKO BCHKO Bíílléé KarpatyKarpaty

HOSTĚTÍN

Možnosti: 
� Přírodní a kulturní hodnoty,  
� Minerální prameny
� Folklór
� Turistika – cyklo.., hipo.., agro..

Hrozby:
� Nedostatek pracovních míst
� Odchod mladých do m ěst
�Úpadek zem ědělské činnosti
� Změny využívání p ůdy

� CHKO 1980
� UNESCO 1996

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE



Projekty udrProjekty udr žžžžžžžžitelniteln éého rozvoje v obciho rozvoje v obci

HostHost ěětt íín jako pn jako p řřííklad rozvoje i cestovnklad rozvoje i cestovn íího ruchuho ruchu

�ko řřřřenová ČČČČOV
1996

�obecní výtopna                             
na biomasu
2000

�historická sušírna 
a bio-moštárna 
1997 a 2000

�solární kolektory
od r. 1997

�fotovoltaika
2008

�šetrné ve řřřřejné
osvěěěětlení
2006

�pasivní d ůůůům 
Centra Veronica
2006



KoKořřřřřřřřenovenováá ččččččččististíírna odpadnrna odpadníích vodch vod

průměrný denní průtok 0,6l/s

4,4m2 na 1obyv. (280EO)

náklady 1,9mil.Kč 1996

BIODIVERSITA-PŘÍRODNÍ PRVEK NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

VODNÍK



VytVytááppěěěěěěěěnníí obce biomasouobce biomasou

Snížžžžení emisí
1500 tun CO2 roččččněěěě

Nezávislost a úspora obce, spokojenost občanů

náklady 36,4mil.Kč

napojeno 68 z 80 domů

600t především štěpky/rok



Rekonstrukce suRekonstrukce sušíšírny ovocerny ovoce

� zachování tradice

� domácí a pěěěěstitelské zpracování ovoce

cca 40ha nových sadů

usuší cca 4,5 t ovoce za sezónu



BioBio--momoššttáárnarna

nová pracovní místa
cca 200tun ovoce 

jablečná šťáva neřřřředěěěěná, nefiltrovaná, 
nepřřřřislazená, je konzervována pasterací
bez chemického ošetřřřření

JABLEČNÉ BIOMOŠTY
A SIRUPY

- s červenou řepou, bezem, konopím.. 

„Piju mošty – což ty?“

Starší linka – 100láhví /h.



Energie slunceEnergie slunce
ohohřřřřřřřřev vody a výroba elektev vody a výroba elektřřřřřřřřinyiny

Solární oh řřřřev vody:
• 10 rodinných dom ůůůů

• Centrum Veronica
• Moštárna

Fotovoltaické elektrárny:
• Moštárna
• Velkoplošná elektrárna u výtopny
• 1 rodinný d ůůůům



ŠŠetrnetrnéé vveeřřřřřřřřejnejnéé osvosvěěěěěěěětlentleníí

obnova veřřřřejného osvěěěětlení

prevence svěěěětelného zneččččištěěěění

� špiččččkové úsporné zářřřřivky

� úsporný tvar svítidel

� promyšlené umístěěěění



SeminSemináárnrníí a ubytovaca ubytovacíí centrumcentrum

modelový pasivnmodelový pasivníí ddůůůůůůůůmm
•7x ni žžžžší spot řřřřeba energie ne žžžž v 
běžěžěžěžném dom ěěěě

•vyu žžžžití ekologických stavebních 
materiál ůůůů – nepálená hlína, sláma ad.

• solární oh řřřřev vody, vytáp ěěěění
biomasou

25 LŮŽEK V 10 POKOJÍCH 
SE SAMOSTATNÝM SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM



EKOLOGICKY EKOLOGICKY ŠŠETRNETRNÁÁ SLUSLUŽŽŽŽŽŽŽŽBABA
WWW.EKOZNAWWW.EKOZNAČČČČČČČČKA.CZKA.CZ V V ČČČČČČČČR 5 ubytovacR 5 ubytovacíích zach zařřřřřřřříízenzeníí

hotely Adalbert, Adria, Plaza Alta v Praze a Chateau Mcelyhotely Adalbert, Adria, Plaza Alta v Praze a Chateau Mcely
musmusíí splnit cca 90 psplnit cca 90 přřřřřřřříísných podmsných podmííneknek

CÍLE    omezit 

- spot řebu ENERGIE
- spot řebu VODY
- Produkci ODPADU

UPŘEDNOSTNIT 
- OBNOVITELNÉ ZDROJE
- OSVĚTU A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŽP

PŘÍKLADY PRAXE V HOST ĚTÍNĚ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE-slunce, biomasa

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

PASIVNÍ DŮM  NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE 

-Při odchodu zhasn ěte –zářivky, tlumení v sále, no ční LED 
(diody) – pohybová čidla
-Průtok vody z kohoutk ů a sprch nep řekračije 9l/min
-Pisoáry na fotobu ňku
-Papírové ut ěrky se kompostují
-Ložní prádlo a ru čníky – vým ěna 1x týdn ě, na žádost 
-Nevyužívají se výrobky a obaly na 1 použití

(potraviny, mýdla..)
-Zákaz kou ření
-Slevy p ři využití ve řejné dopravy - 10% s ceny ubytování
-Servis a kontroly odborných firem

FAIR TRADE A ZDRAVÁ VÝŽIVA
ÚSPORA A VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY, vodom ěry



EKOLOGICKY EKOLOGICKY ŠŠETRNETRNÁÁ SLUSLUŽŽŽŽŽŽŽŽBABA
WWW.CENIA.CZWWW.CENIA.CZ
v souv souččasnosti kromasnosti kroměě ubytovacubytovacíích zach zařříízenzeníí poupoužžíívváá znaznaččkuku
ppřřes 90 es 90 ččeských i zahranieských i zahraniččnníích ch firem firem a jejich poa jejich poččet neustet neustáále rostele roste

OCENĚNÍ

HLINĚNÉ OMÍTKY A KASEINOVÝMI NÁTĚRY MÍSTNÍ VEGETACE -bez pesticidů
- jabloně, hrušně, švestky, bylinky ..
- orchideje

-Zpětná vazba – dotazníky
-Informace na pokojích a při příjezdu
-Evidence spotřeb – nákupní doklady, faktury,
-Ekologicky šetrné prostředky MISSIVA, 
CELESTINA,REAL,LENA, Medium 
-Regilační hlavice na radiátorech 
-Nepoužívá se klimatizace
-Energeticky účinné chladničky, myčky – tř. A
-Recyklovaný kancelářský a toaletní papír
-Nábytek ze dřeva a přírodní linoleum
-Ekologické potraviny DŘEVĚNÝ NÁBYTEK, PÁKOVÉ BATERIE A TŘÍDĚNÝ ODPADTLUMENÍ SVĚTEL V SÁLE, noční LED (diody) 

pohybová čidla

Energy Globe 2007, ČČČČeská solární cena 2009

Evropská liga obnovitelné energie – 3. místo

Zelená stuha 2009

KVALITNÍ IZOLACE A OKNA SE ŽALUZIEMA

EKOLOGICKÉ MÍSTNÍ POTRAVINY A BYLINY



ECEAT QUALITY LABEL
WWW.ECEAT.CZ mezinárodní značka pro podniky cestovního ruchu

-REGISTRACE HOSTŮ
-SPLŇUJE PŘEDPISY –požární,bezpečnosti, hygieny..
-KVALITNÍ PITNÁ VODA
-VSTŘÍCNÝ PERSONÁL BEZ PŘEDSUDKŮ (rasa, orientace..)
-ČISTOTA A OCHOTA
-BEZPEČNÉ PARKOVIŠTĚ
-MÍSTNOSTI SUCHÉ, VZDUŠNÉ, OSVĚTLENÉ, VYTÁPĚNÉ
-ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŮDY

PODPORA MÍSTNÍ EKONOMIKY

evropská značka- “The Flower”

PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY, 
DOSTUPNOST, MAPY

OCHRANA PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ

VE SPOLEČENSKÝCH MÍSTNOSTECH dostatečný, 
kvalitní nábytek

POKOJE A VYBAVENÍ
– např. stanoveny rozměry, závěsy, lampičky ..

JSOU NABÍZENY MÍSTNÍ PRODUKTY

ZELENÁ ARCHITEKTURA
např.trojité zasklení, šetr. dřevo, bavlna len.. 



Tradice BTradice Bíílých Karpatlých Karpat
www.tradicebk.czwww.tradicebk.cz

poslání
�využívat přírodního a kulturního dědictví regionu 

k trvale udržitelnému rozvoji
�napomáhat všem aktivitám, které trvale rozvíjejí

tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci 
Bílých Karpat

ochranná známka 
místní výrobky a služby akce 

(Jablečná slavnost v Hostětíně, exkurze, 
ochutnávky, Dny otevřených dveří u řemeslníků aj.) 

pravidla pro ud ělení známky (kvalita, tradice, místní
původ, výroba v regionu, šetrnost vůči ŽP)
29 certifikovaných výrobků a služeb

Velkou poctou byla v r. 2010 návštěva 
PRINCE CHARLESE



CYKLISTCYKLISTÉÉ VVÍÍTTÁÁNINI
WWW.CYKLISTEVITANI.CZWWW.CYKLISTEVITANI.CZ

•Síť ověřených 
služeb, které
cyklist ům nabízí
zázemí

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, POVINNÉ
1) Možnost ubytování na jednu noc
2) Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků

(na požádání hosta jogurt, müsli, ovoce)
3) Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje
4) Uzamykatelná místnost/box pro bezpl. uschování jízdních 
kol
5) Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol
6) Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola
7) Lékárnička
8) Informační tabule Cyklisté vítáni

DOPLŇKOVÁ NABÍDKA 
- min. 3 položky povinné
1) Zajištění přepravy zavazadel pro cyklisty
2) Zprostředkování výpůjčky kvalitních kol
3) Možnost zakoupení obědových balíčků
4) Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola
5) Prodej cyklistických a turistických map okolí
6) Nabídka jednodenních výletů na kole v okolí
7) Seznam ubytovacích možností v regionu
8) Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování
9) Přístup na internet
10) Cizojazyčné informační materiály



PPřřřřřřřříírodnrodníí a jedla jedléé zahrady zahrady ……

Bez chemického ošet ření
Nepoužívat rašelinu 
Pestrost a p řirozenost

využívání
- kompostu 

- mul če
- dešťové vody ..

V Bílých Karpatech 
uvidíte mnoho 
přírodních zahrad.
Staré ovocné stromy 
nepotřebují postřik.

Veronica – rezekvítek, česky zvaný rozrazil, zasela nám prostor lásky, zbýv á aby prorazil .

Co sluší našim 
zahradám ?



TuristickTuristickáá nabnabíídka Cdka Centrentra Veronicaa Veronica

poznání přírody a tradic regionu

Po stopách prince Charlese (ekologické projekty v Hostětíně, sochy v krajině)
Za tradicemi Bílých Karpat (řemesla a historie, muzea, památky)
Krajinou Moravských Kopanic (unikátní krajina, Žítkovské bohyně)
Za Luhačovickými minerálními prameny (lázně Luhačovice)
Kraj ovoce (naučná stezka, staré odrůdy)



PPřřřřřřřřibliibližžžžžžžžte se pte se přřřřřřřříírodroděěěěěěěě
a poznejte ekologii v praxia poznejte ekologii v praxi

Spolupráce člověka s 
přírodou je výhodná pro ob ě

strany.



NavNavšštivte a zkuste tivte a zkuste řřřřřřřřemeslo emeslo 
-- ššikovnikovníí a pracovita pracovitíí lidlidéé dnes dnes ……

• slivovice a likéry

•tradi ční chov ovcí

Hledáte smysl života?  Laskavý domov?
Chybí Vám hodnoty - pokora, úcta .. 
Nedají se koupit, ale  jdou poctivou 
prací vytvo řit.



PojPojďďďďďďďďte s nte s náámi na výlet mi na výlet ……
ValaValaššsko, Kopanice, Slovsko, Kopanice, Slovááckocko…… výhledy, pastviny, kvvýhledy, pastviny, kvěěěěěěěěty a plodyty a plody……

Chcete poznat pravdu o život ě? 
Příroda je živá u čebnice.



• Jahodiska
• Kočičí hrádek
• Skřítci

Krajina s pKrajina s přřřřřřřřííbběěěěěěěěhem a pohhem a poháádkou dkou ……

• SOCHY V KRAJINĚ

• Skrytá
- moudrost a pravda

• Poznání
- dobra a  zla
- lásky, odvahy, št ěstí..
Víra 

- v zázraky 
- a moc p řírodních sil

Karpaty  Vás o čarují tak,  jako to  um ěly  moudré - Žítkovské bohyn ě.

ADAM a EVA  „Okno do ráje“

• Pohádky o vodníkovi nebo Johance a skřítcích



Přřřřírodní motivy – květinové

se odráží - ve výšivkách 

- v lidových písních ..

PojPojďďďďďďďďte s nte s náámi za folklmi za folklóórem rem ……

Bohatství květnatých luk Bílých Karpat

Radost a veselí, tvo ření a krása pat ří k zdejšímu bohatému životu. 



PojPojďďďďďďďďte s nte s náámi vami vařřřřřřřřit a tvoit a tvořřřřřřřřit it ……

• Jablečné speciality

• Bylinkové čaje

• SLÁMA 
užitečný a znovu objevovaný
přírodní materiál
- zateplení budov
- zahradnický mulč
- velikonoční kraslice, 
- váno ční ozdoby

sláma zah řeje na těle i na duchu



www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz
radka.breznicka@veronica.cz

tel. 572 630 670

Děěěěkuji za pozornost!

ZO ČČČČSOP Veronica
Centrum Veronica Hostěěěětín

Tak jako malá nenápadná kv ětinka, mohou r ůst zpo čátku nové myšlenky, které m ění svět.
Veronica po 20 letech již sklízí plody. 



UdrUdržžžžžžžžitelný rozvojitelný rozvoj cestovncestovníího ruchuho ruchu

Udržitel-
nost

Ekonomické
přínosy

Ekologické
přínosy

Sociální
přínosy ZAMĚSTNANOST

OSVĚTA

VÝCHOVA

TOK FINANCÍ V REGIONU

MÍSTNÍ ZDROJE

ÚSPORY

OCHRANA KLIMATU

INSPIRACE A PRAXE

POZNEJ A CHRAŇ


