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O Veronice
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spo-
jovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu.  
Na aktivity ekologické poradny a ekologického centra Veronica, rozvíjené po lis-
topadu 1989, navázal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV) jako profe-
sionální pracoviště ZO ČSOP Veronica.
EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environ-
mentálních 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 přírodě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám.
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NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2011
Oslavili jsme 25 let časopisu Veronica, 20 let od založení Ekologické poradny Ve-
ronica, jubilejní 10. ročník Jablečné slavnosti a 5. narozeniny pasivního domu 
Centra Veronica Hostětín. 
Na graficky nově upravených obálkách časopisu Veronica vynikly akvarely Aleše 
Lamra.
V rámci úprav areálu Petrova byly pokáceny 3 velké stromy, které měly být na-
hrazeny pouze živým plotem a hortenziemi. S městskou částí Brno-střed se nám 
podařilo vyjednat vysazení ještě několika jabloní.
Počet návštěvníků v Hostětíně překročil magickou sedmitisícovku.
Na 7000 se vyšplhal i počet odběratelů našeho elektronického zpravodaje Roz-
verky, kterým každé tři týdny rozesíláme environmentální aktuality z Česka i za-
hraničí, rady Ekologické poradny Veronica, pozvánky a informace naší i spřáte-
lených organizací. 
Před 13 lety jsme zabezpečili vchod do štoly Valerie, kde zimují netopýři. Stavy 
vrápenců malých, kriticky ohroženého druhu, od té doby stoupají, v roce 2004 
jich bylo 23, v roce 2011 už 129. 
Reportáž ze setkání úspěšných českých stavitelek  Domy žen v Hostětíně u pří-
ležitosti  Mezinárodního  dne  pasivních  domů se  dostala  do  stálé  galerie  na 
www.aktualne.cz.  
O Hostětíně vznikl nový videoklip – zve nejen k návštěvě, ale v přeneseném vý-
znamu říká, že „je kam jít...“
Náš výtvarník Rostislav Pospíšil vytvořil novou naučnou stezku Naokolo Hostětína.
Certifikovali jsme 44  přírodních zahrad po celé jižní Moravě.
Prostřednictvím naší Ekomapy navigujeme uživatele internetu na 1500 míst, kte-
rá přinášejí služby související s udržitelnou spotřebou a přírodou jižní Moravy.   
Síť ekologických poraden nám udělila cenu za poradenský projekt roku 2010 – 
video a kampaň o kohoutkové vodě. 

I. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale  
také šetrné hospodaření v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosys-
témy. 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/

Ochrana zvláště chráněných živočichů 
Společně se Správou národního parku Podyjí jsme upravili suché zídky, postavili 
líhniště a speciálními  vysílačkami označili  užovky stromové na jejich nejvý-
znamnější české lokalitě – vinici Šobes. Mohli jsme tak zjistit, která místa jsou 
zásadní pro jejich přežití. Podíleli jsem se na výzkumu a ochraně užovek i na ra-
kouské straně a na vydání česko-německé brožury Plazi NP Podyjí/Thayatal. Na 
záchranném programu užovky stromové jsme spolupracovali  také se Správou 
CHKO Bílé Karpaty u obce Svatý Štěpán.
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Pečovali jsme o 4 významná zimoviště  netopýrů a vrápenců (Machosluj, Stří-
brnice, Maršovská vodní, Valerie) a zopakovali jejich každoroční sčítání. V Brně a 
okolí jsme se ujali 65 hendikepovaných netopýrů a ošetřili je, dvanácti dalším 
jsme pomohli telefonickou konzultací. Spolu se Správou CHKO Moravský kras a 
dalšími partnery jsme v jeskyni Výpustek oslavili 15. ročník Evropské noci pro 
netopýry. Přilákala 337 účastníků, 30 % z nich tvořily děti a mládež. 
V  Jihomoravském kraji  jsme v  průběhu posledních  dvaceti  let  vybudovali  30 
umělých podložek pro bílé čápy. V roce 2011 jich obsadili osm, z toho na šesti 
úspěšně vyhnízdili a vyvedli 13 mláďat.

Přírodní zahrady
V rámci česko-rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic šíříme povědomí 
o  zahradničení  bez  umělých  hnojiv  a  postřiků,  které  podporuje  biodiverzitu. 
Provozujeme specializovanou poradnu, tématickými články přispíváme do médií, 
nabízíme přírodně-zahradnické knihy v knihovně i našem obchodě a široké ve-
řejnosti také možnost získání plakety Přírodní zahrada. Jako ocenění za spolu-
práci s přírodou jsme v Jihomoravském kraji udělili 43 plaket jak soukromým, 
tak veřejným zahradám. Na veřejných zahradách v Brně jsme uspořádali několik 
zahradních slavností, organizovali jsme dvoudenní seminář pro veřejnost s ex-
kurzí do rakouských přírodních zahrad a 10 vzdělávacích besed z cyklu Setkání 
přátel přírodních zahrad. 

Ovocnářství v Hostětíně
Téměř celý rok se nesl ve znamení ovocnářství. V únoru jsme uspořádali konfe-
renci  Bohatství sadů, které se účastnilo přes 45 osob. Na jaře proběhly dva již 
tradiční semináře  Řez a množení ovocných stromů, v září  Letní škola ochrany 
krajiny se zaměřením na ovocnářství a Jablečná slavnost, v listopadu seminář 
Poznávání ovocných odrůd. Pokračujeme v budování ukázkového sadu – ozna-
čujeme staré ovocné odrůdy a vytváříme informační systém pro malé i velké ná-
vštěvníky. V sadu jsme zprovoznili včelín a uspořádali seminář o hmyzích příbyt-
cích.   

Osvětové akce
10. července jsme se připojili k  Big Jump –  Mezinárodnímu dni koupání v ře-
kách. V místech bývalého říčního koupaliště Riviera na brněnském úseku Svratky 
se s námi vykoupalo přes 50 obyvatel Brna.
Spolu  s  dalšími  brněnskými  organizacemi  jsme  prodali  přes  800  sazenic 
vánočních jedliček v kontejneru. Jedličky z předcházejícího roku jsme v dubnu 
za pomoci veřejnosti vysadili do lesa s certifikátem šetrného lesního hospodaření 
FSC. V průměru se do lesa vrací 1/3 prodaných stromků.
S Regionálním sdružením ČSOP Brno jsme vyhlásili 12. ročník soutěže Brněnský 
strom roku. Největší přízeň občanů (303 hlasů) získal platan javorolistý, který 
roste v zahradě školy pro zrakově postižené na Kamenomlýnské 2 v Brně-Pisár-
kách. Druhé místo obsadil platan javorolistý na Hybešově ulici 41a, třetí skončila 
třešeň srdcovka v Bystrci-Kamechách. 
Vydali jsme reedici dvou map studánek Brna a okolí (Pozořic a Podkomorských 
lesů).
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II. OCHRANA KLIMATU A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ 
ENERGIE
Základním východiskem našeho  programu je  ochrana  zemského  klimatu  sni-
žováním  emisí  oxidu  uhličitého.  Podporujeme  alternativy,  které  eliminují  
spalování  fosilních  paliv  a  přispívají  k efektivnímu  využívání  energie.  Posky-
tujeme vzdělávání a osvětu, ale tématu se věnujeme také prakticky. Naším spe-
cifikem jsou pasivní stavby a ekologické stavitelství. Soustřeďujeme se na regio-
nální  úroveň,  rozvíjíme  koncept  energeticky  soběstačného  území.  Zkušenosti  
z modelových ekologických projektů v Hostětíně využíváme v městském prostře-
dí. Publikujeme a pro veřejnost komentujeme překlady 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 kli-
matickou nadací (ECF).
www.veronica.cz/energie/

Vzdělávání a osvěta
S o. s. Calla jsme uspořádali další dva semináře  Globální změna klimatu – 
fakta a fikce, tentokrát v Hradci Králové a Ústí nad Labem. V Brně proběhly se-
mináře o Úmluvě starostů a primátorů a ve spolupráci s Ekumenickou akademií 
také o dopadech změny klimatu na rozvojové země. V rámci Týdne s Veronikou 
proběhl seminář pro městské úředníky a několik komentovaných prohlídek Domu 
ochránců přírody s tématikou úspor energie. Seminářů se celkem účastnilo 170 
osob.
Putovní výstava  Prima klima vystřídala 17 různých míst, s komentovanou pro-
hlídkou ji zhlédli  návštěvníci kina v Blansku nebo pracovníci firmy PPG během 
svého Zeleného týdne. Zahájili jsme další ročník zlínské CO2 ligy pro střední školy.
Ve spolupráci se Sítí ekologických poraden jsme doplnili  oficiální metodiku ze-
leného úřadování o klimatické aspekty, např. o seznam stávajícího klimatického 
značení spotřebních výrobků.
Vydali  jsme 3 publikace –  Venkovní osvětlení v obcích Jana Hollana,  Města a 
ochrana  klimatu Jana  Labohého  a  Obnovitelné  zdroje  energie  v  Hostětíně. 
Pravidelný klimatický sloupek se nově objevuje v časopise Veronica a elektro-
nickém zpravodaji Rozverky.

Česká klimatická koalice
Intenzivně jsme se zapojili do práce Klimatické koalice. Náš zástupce byl zvolen 
do pětičlenné rady, stali jsme se garanty vzdělávacího a osvětového cíle strate-
gického plánu, řídili jsme spolupráci členských organizací se soukromým sekto-
rem. V rámci příprav Mezinárodního dne akce proti změně klimatu vznikly desí-
tky fotografií veřejnosti se vzkazy pro politiky. Konzultace s rakouskou pobočkou 
WWF vyústily do 2 školení o spolupráci WWF se soukromým sektorem (projekt 
Climate Group).

Hodina Země 
Již podruhé jsme v Česku koordinovali kampaň Hodina Země, která na podnět 
WWF probíhá na celém světě. Zapojilo se 134 obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců.
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Stavění a energie
Jsme součástí Sítě center pasivního domu a využíváme unikátní situace, že jsme 
v Hostětíně postavili první českou veřejnou budovu v pasivním standardu. Posky-
tujeme zde poradenství, pořádáme dny otevřených dveří a nabízíme exkurze či 
ubytování.  Připravili  jsme 10 akcí zaměřených na pasivní domy – 5 seminářů 
(Ostrava, Hostětín, Uherské Hradiště) a 5 víkendových pobytů na stavbách pa-
sivních domů (Ivanovice na Hané, Úvaly u Prahy), které teorii kombinovaly s pra-
ktickou ukázkou práce s hliněnými omítkami a slaměnými balíky coby stavebním 
materiálem.
Největší mediální ohlas mělo setkání  Domy žen, které v Hostětíně proběhlo na 
Mezinárodní den pasivních domů za účasti úspěšných českých stavitelek. Dům 
centra v Hostětíně při té příležitosti oslavil 5 let existence. V roce 2011 jím prošlo 
95 exkurzí s 4834 návštěvníky. Pro ně stále vylepšujeme systém měření a vizua-
lizace spotřeby energie i dalších provozních stavů.
Zahájili  jsme česko-rakouský  projekt  Opravování  starých  domů do  pasivního 
standardu.
Pro skupinu  francouzských učitelů jsme připravili týdenní  kurz o pasivním a pří-
rodním stavitelství a pro Fakultu architektury VUT workshop Udržitelná sídla. Se-
stavili a ozkoušeli jsme exkurzní trasu po úspěšných energetických projektech 
v Brně.

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.  Zprostředkováváme veřejnosti  vědecké poznání a  
vedeme k samostatnému promýšlení environmentálních souvislostí spotřebitel-
ského 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/
Zelené úřadování prosazujeme v partnerství se Sítí ekologických poraden (STEP). 
Připravili jsme kalendář Zelené úřadování 2012, vytvořili internetovou databázi 
příkladů  dobré  praxe  environmentálně  šetrného  chování  institucí  (www.-
veronica.cz/dobrapraxe),  aktualizovali  3  informační  listy  (úklid,  kancelářská 
technika, kancelářské potřeby) a jeden infolist vytvořili  nově (nábytek a pod-
lahové krytiny). 
Pro Cenii, českou informační agenturu životního prostředí, jsme upravili směrnice 
ekologicky šetrné kancelářské a administrativní služby. 
Environmentálně šetrný provoz jsme zaváděli na magistrátu města Opavy; 
vyhodnotili  jsme  dotazník  zaměstnanců,  provedli  analýzu  výchozího  stavu  a 
navrhli  environmentálně šetrná opatření. Sami jsme zaváděli  environmentálně 
šetrný provoz městské části Praha-Libuš, jehož součástí bylo  hodnocení a návrh 
opatření ke zlepšení, dotazníky a semináře pro zaměstnance a vytvoření akčního 
plánu, který následně zastupitelstvo schválilo.
Formulací soutěžních otázek, tiskem dotazníků a vyhodnocováním jsme pomáhali 
během 6. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Ji-
homoravském kraji. Provedli jsme přibližně 12 přednášek pro úřady, instituce a 
organizace na toto téma.
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IV. REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve zna-
losti místa po stránce „místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, histo-
rie, kulturní specifika místa) i po stránce „reálného fungování“ (sociální aspekty  
šetrnějšího  života,  možnosti  lokálních  ekonomik,  skutečné  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
10.  ročník  tradiční  slavnosti  představil  dvěma  tisícům  návštěvníků  nejen 
hostětínské mošty, ale i další výrobky se značkou  Tradice Bílých Karpat, které 
vznikají  díky práci  regionálních zemědělců,  řemeslníků či  firem a odkazují  na 
místní krajinu, tradice a dovednosti. Slavnost připravujeme s o. s. Tradice Bílých 
Karpat a obcí Hostětín; pomáhá nám přes 100 skvělých dobrovolníků.

Udržitelný cestovní ruch
Vytvořili  jsme  novou  naučnou  vycházkovou  stezku  Naokolo  Hostětína,  která 
představuje, jak se v Hostětíně dřív žilo, pracovalo, jak se slavily svátky, čím a 
jak se místní obyvatelé živili a další zajímavosti o místě a krajině. Vydali jsme 
k ní  i  turistickou mapu.  Pro propagaci  Hostětína vznikl  atraktivní  videoklip  Je 
kam jít... Uspořádali jsme presstrip pro novináře s ukázkou programu Zelené do-
volené.

Šetrné hospodaření s vodou v urbanizované krajině
Nabídli jsme dvoudenní pracovní dílnu Osazování kořenové čistírny rostlinami (20 
účastníků), 4 exkurze za kořenovými čistírnami odpadních vod v Jihomoravském 
a Zlínském kraji (70 účastníků z laické veřejnosti, 12 z veřejné správy), facili-
tovanou  diskusi  k  plánované  cyklostezce kolem  řeky  Svitavy  v Blansku  (15 
účastníků z řad veřejnosti, místních institucí a veřejné správy).

Ekomapa
Na 1500 objektů jsme rozšířili internetovou navigaci  pro všechny, kdo se chtějí 
seznámit se službami, možnostmi i krásami jižní Moravy, které souvisejí s udrži-
telnou  spotřebou  a  přírodou.  Ekomapa je  bezplatně  přístupná  na 
www.veronica.cz/ekomapa, kde ji mohou uživatelé sami doplňovat.

Exkurze za ekologickými alternativami
Jako inspiraci pro ekologicky šetrný životní styl na venkově jsme veřejnosti na-
bídli dvě exkurze – v  červnu jsme navštívili pasivní dům a dvě ekofarmy na Vy-
sočině, v prosinci Horní mlýn ve Křtinách u Brna s ukázkou kořenové čistírny od-
padních vod, přírodního stavitelství, carsharingu a bioklubu.

Brněnský biojarmark
20.  ročníku  Brněnského  biojarmarku na  Zelném  trhu  se  zúčastnilo  přes  20 
prodejců (ekozemědělců, regionálních a bio-producentů a neziskových organiza-
cí) a přes tisíc návštěvníků. Poprvé jsme tu veřejnost seznámili s komunitou pod-
porovaným zemědělstvím – modelem vzájemně výhodného partnerství zeměděl-
ce a spotřebitelů. 

7



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 literárních a výtvarných prvků chce podní-
tit k prožívání a poetickému vnímání přírody a krajiny.
www.casopis.veronica.cz/
V roce 2011 jsme vydali 6 čísel s tématy: 1 – národní parky, 2 – ekosystémové 
služby, 3 – veřejné prostory, 4 – stezky krajinou, interpretace přírodního a kul-
turního dědictví, 5 – Rok lesů na Šumavě, 6 – čtvrtstoletí časopisu. Na graficky 
nově upravených obálkách vynikly akvarely Aleše Lamra.
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme zpracovali osmis-
tránkové barevné přílohy, které zvou k návštěvě národních přírodních rezervací 
Velký a Malý Bezděz, Úhošť, Čerchovské hvozdy, Karlovské bučiny, Lovoš a Tý-
řov. U příležitosti 25. výročí časopisu Veronica jsme vydali publikaci Ztracený luh 
pod Pálavou s esejí a fotografiemi Jarmily Kocourkové.
25 let časopisu Veronica jsme oslavili představením Divadelního souboru Verdis 
Jeňýček, Mařenka a ekostařenka aneb Pohádka o permakulturní chaloupce (auto-
ři Mojmír Vlašín, Světlana Jálová). Za spolupořadatelství Lipky – školského za-
řízení  pro  environmentální  vzdělávání  proběhlo  25.  února  v  Divadle  Husa  na 
provázku.

Elektronický zpravodaj Rozverky
Elektronický zpravodaj Rozverky jsme rozeslali celkem osmnáctkrát na více než 
7 000 mailových adres. Každý třetí týden jejich prostřednictvím rozesíláme en-
vironmentální 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, rea-
lizovaných projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, míst-
ním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní  
prostředí  a  globální  klima,  ekonomicky  stabilizovat  venkov  a  řešit  ne-
zaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
http://hostetin.veronica.cz/

Vzdělávání
Pro 7304 návštěvníky jsme připravili 15 dní otevřených dveří v pasivním domě, 
53 lektorovaných exkurzí, 17 jednodenních seminářů, 17 vícedenních vzděláva-
cích či osvětových akcí (např. 9. ročník konference Venkovská krajina, konfe-
rence  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. Navštívili je zastupitelé 
obcí a úředníci, odborníci z firem i neziskových organizací, učitelé i zástupci ši-
roké veřejnosti. 
Školám jsme poskytli  58 výukových programů  (Prima klima, Udržitelný roz-
voj, Obnovitelné zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků), 
které byly často doplněny exkurzemi, jež formou hry seznámily žáky a studenty 
s hostětínskými projekty. Proběhlo i 6 pobytových programů Udržitelný rozvoj 
všemi smysly. 
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Kromě akcí ve standardní nabídce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum slou-
žilo i jako základna pro terénní praktika a workshopy řady vysokých škol (pro ně 
jsme připravili 14 programů), školení firem a dalších institucí.
Jsme členy celorepublikové sítě environmentálních středisek Pavučina, Lísky – 
občanského sdružení  pro  EVVO ve Zlínském kraji  a projektu  Ekopobyt,  který 
sdružuje pobytová střediska environmentální 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 podporuje spolupráci  žáků, 
učitelů, vedení školy i místní komunity. Ve Zlínském kraji je zapojeno 16 škol, 
z toho 8 již obdrželo mezinárodní titul.

Struktura návštěvníků Centra Veronica Hostětín v roce 2011
celkem 7304
školství (ZŠ, SŠ, VŠ) 1794
zájmové org., NGO  395
veřejná správa 171
podnikatelé 42
jiné 4902

Prostory využilo  také 13 místních občanů (oslavy,  křtiny,  trachty),  3 akce tu 
uspořádala obec, nebo místní 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  monito-
ring pasivního domu a fotovoltaických instalací.
Vydali  jsme brožuru  Obnovitelné zdroje v Hostětíně, která informuje o mode-
lových projektech úspor a obnovitelných zdrojů (biomasa, slunce).
Zahradu za moštárnou postupně přebudováváme na ukázkový sad a přírodní za-
hradu, instalujeme v ní ukázkové prvky pro podporu biodiverzity.
Modelové  projekty  v Hostětíně  představujeme  i  vyznavačům  geocachingu, 
moderní mezinárodní hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití 
navigačního systému GPS při hledání skryté schránky.
Hostětín jako model jsme prezentovali na konferenci o energetickém manage-
mentu v Turecku, solárním semináři v Parlamentu ČR, konferenci vzdělávání o 
udržitelném rozvoji v Deblíně či na semináři Ekonomické alternativy na jižní Mo-
ravě.

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 dispozici rozsáhlou kni-
hovnu a studovnu s wifi připojením. Ekologické poradenství poskytujeme také na  
našem pracovišti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických po-
raden (STEP) a podílí se na vedení této střešní organizace.
www.veronica.cz/poradna/
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Výročí 20 let ekoporadny
Ekologická poradna Veronica oslavila 20 let svého trvání. 19. až 29. června jsme 
uspořádali  sérii  veřejných  akcí  Týden  s  Veronikou (exkurze,  pracovní  dílny, 
specializované poradny, prohlídky  domu). Propagovali jsme tak služby Zeleného 
telefonu a představili šíři témat pro různé cílové skupiny. Oslavy završil kulturní 
PoradnaFEST s vystoupením hudebních skupin, výstavami a scénickým tancem.
24. listopadu jsme v Brně uspořádali celodenní celostátní odbornou konferenci 
20 let ekologického poradenství v ČR. 60 účastníků z ČR a další ze zahraničí 
sdíleli  zkušenosti  a  uvažovali  nad budoucností  poradenství  v ČR v evropském 
kontextu. Příspěvky a výstupy jsou k dispozici na www.veronica.cz/konference/.

Ekologická poradna
V červnu skončil dlouhodobý projekt Sítě ekologických poraden Jihomoravského 
kraje, v němž jsme plnili roli poradny i metodického vedení a garanta vzdělávání 
pro ostatní poradny z regionu. Dlouhodobě jsme jednou z hlavních poraden v  rá-
mci Sítě ekologických poraden (STEP) a podílíme se na jejím chodu.
Pro  Magistrát  města  Brna  jsme  zabezpečovali  službu  Zelený  telefon,  která 
nejširší  veřejnosti  bezplatně  přinášela  ekologické  poradenství.  Zodpověděli 
jsme 1883 dotazů, největší zájem byl tradičně o problematiku odpadů (294 do-
tazů), energetická a stavitelská témata (191), ekologické zemědělství a ovocnář-
ství (182) a dotační program Zelená úsporám (135). Odpovědi pravidelně zveřej-
ňujeme na našich webových stránkách, které jsme v tomto roce zpřehlednili a 
graficky vylepšili.
Aktualizovali jsme kapesní knížku Praktický rádce – jak chránit životní prostředí  
v Brně.
Pití  vody  z  kohoutku  jsme  propagovali  v  druhém,  aktualizovaném  vydání 
brožurky Voda bez obalu. 
Naše knihovna v Brně a Hostětíně nabídla 4 200 titulů publikací a 450 titulů DVD 
a videokazet. 

Struktura dotazů

Téma Počet dotazů Procenta
Celkem 1883 100 %
odpady, recyklace 288 15 %
energie / bydlení/ stavitelství 218 12 %
zahrady, včetně přírodních 181 10 %
spotřebitelství, zel. úřad, firma 148 8 %
zemědělství, včetně ekol., ovocnářství 143 8 %
voda / praní, čištění 126 7 %
živočichové, péče o hendikepované 118 6 %
ochrana přírody / pozem. spolky 111 6 %
studánky 80 4 %
zeleň / kácení 74 4 %
územní plánování 71 4 %
ostatní 325 17 %
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Studánková poradna
80 zájemců získalo informace o kvalitě vody studánek a vrtů v blízkosti svého 
bydliště nebo chaty, téma dotazů se rozšiřuje na mimobrněnské a zahraniční 
lokality. Poradnu doplnila série 6 exkurzí za studánkami a prameny v okolí Brna. 

Poradna přírodních zahrad
Zodpověděli jsme 181 zahradnických dotazů. Nově nabízíme také terénní pora-
denství pro majitele zahrad, kteří chtějí žádat o plaketu  Přírodní zahrada.  Této 
služby využilo 40 zájemců z Jihomoravského kraje. 

Poradenství v oblasti kácení dřevin
Přišlo nám oznámení o 91 správních řízeních na kácení stromů ve 2 městských 
částech, v nichž jsme byli přihlášeni. Do 6 správních řízení jsme se přihlásili a 
aktivně prosazovali zájmy ochrany přírody. Např. v rámci úprav areálu Petrova 
byly pokáceny 3 velké stromy, které měly být nahrazeny pouze živým plotem a 
hortenziemi.  S městskou částí  Brno-střed se nám podařilo  vyjednat  vysazení 
ještě několika kusů jabloní.
S  velkým  zájmem veřejnosti  se  setkala  naše  speciální  poradna  Jak  nekácet 
stromy v Brně (25. října). 

Elektronický a kamenný obchod
E-obchod zpracoval objednávky více než 300 zákazníků, prodali jsme bezmála 
3000 titulů. Do kamenného obchodu, který je součástí ekologické poradny, jsme 
přijali  množství  nových knižních titulů,  výrobků chráněných dílen a fair  trade 
zboží. Ekologický antikvariát Zelený sysel, výjimečný projekt charakteru veřejné 
sbírky, jsme nově zpřístupnili přes elektronický obchod. 

VIII.  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Podpořili jsme mezinárodní ochranu soutoku Moravy a Dyje. Za účelem jejího vy-
hlášení založily  nevládní organizace Distelverain, Daphne a Veronica  Trilate-
rální ramsarskou platformu pod patronací WWF.
V projektu Grundtvig jsme navázali víceletou výměnu zkušeností s neziskovými 
organizacemi z Portugalska, Polska a Maďarska. V říjnu 4 naši zaměstnanci a 
příznivci poznávali  místní ekofarmáře, trhy a biokluby s organizací Messzelátó 
v Budapešti,  v  listopadu 2  zaměstnanci  navštívili  výukovou  farmu organizace 
Vertigem jako příklad regionálního rozvoje na portugalském venkově. 
Centrum  Veronica  Hostětín  hostilo  přes  130  zahraničních  návštěvníků. 
Hostětín  si  během jednoho či  více dní  prohlédla skupina pedagogů z Francie, 
řada  zahraničních  vysokoškolských  studentů  a  zástupci  mikroregionů  a  ne-
ziskových organizací ze Slovenska.
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IX. ZAMĚSTNANCI / ZAMĚSTNANKYNĚ V ROCE 2011
Radka Batelková, Renata Bolečková, Radka Breznická, Kateřina Fojtů, Veronika 
Fišerová, Yvonna Gaillyová, Marie Holíková, Romana Košťálová, Olga Krejčířová, 
Jan Labohý, Jan Kyselý, Petr Ledvina, Veronika Lysáková, Jana Maděrová, Hana 
Machů, Kateřina Koželouhová Plesková, Jiřina Rapantová, Lucie Smutná, Alena 
Šuráňová (rozená Gbelcová), Jana Tesařová, Vendula Tomková, Mojmír Vlašín, 
Monika Vokálová, Dana Zajoncová, Mariana Zbořilová 
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X. FINANČNÍ ZPRÁVA

Výsledovka
přepočet na EUR kurzem ČNB k 31.12.2011, 1 EUR = 25,80 CZK

13

částka  v tisících CZK částka v tisících EUR
NÁKLADY
Materiálové náklady 53,9

Služby ostatní 73,6
Tisk 623 24,1

Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění 226,7

Ostatní náklady 206 8,0

Odpisy 910 35,3

Daně a poplatky 17 0,7

Poskytnuté členské příspěvky 23 0,9

NÁKLADY CELKEM 423,2
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM 91 3,5

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 91 3,5
OBRAT 426,7

1 390

1 900

5 849

10 918

11 009



Nevyčerpané obdržené dotace a dary jsou převedeny do dalších let.
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VÝNOSY

Nadace Partnerství 230 8,9
Nadace Veronica 147 5,7
British Embassy Prague 141 5,5
Department of State, U.S. Embassy Prague 29 1,1
WWF International 37 1,4
Nadace Jana Pivečky 7 0,3
Ostatní dobrovolné příspěvky a dary 18 0,7
Příspěvky celkem 609 23,6

Dotace
Dotace ze státního rozpočtu ČR 420 16,3

768 29,8
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 87,2
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 500
Dotace z rozpočtu města Brna 33 1,3
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 86 3,3
Dotace celkem 157,3

Členské příspěvky 5 0,2

Služby

741 28,7

60,3
Služby pro Statutární město Brno 126 4,9
Služby pro Síť ekologických poraden ČR 125 4,8
Služby pro Jihomoravský kraj 3 0,1
Služby ostatní 112,6
Služby celkem 211,5

3 0,1

Výnosy z finančního majetku celkem 37 1,4
Odpisy majetku pořízeného z dotací 831 32,2
Aktivace našich tiskovin 5 0,2
Aktivace vnitroorganizačních služeb 5 0,2

VÝNOSY CELKEM 426,7

OBRAT 426,7

Nadační příspěvky, dary od právnických a 
fyzických osob

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

2 251

4 058

Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních 
vlastních tiskovin a za zboží
Tržby za služby Centra Veronica Hostětín 
(strava, ubytování, pronájem, exkurze) 1 556

2 905
5 456

Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku

11 009

11 009



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

897 819
Pěstitelské celky trvalých porostů 107 107
Pozemky 46 46
Umělecká díla 1 1
Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek 30 30

Oprávky k dlouhodobému majetku
Oprávky ke stavbám

-494 -475

-28 -28

Zásoby celkem 434 430

Pohledávky
Odběratelé 64 252

Ostatní pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy 0 35
Dohadné účty aktivní 35 35
Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna 235 88
Účty v bankách 917
Ceniny 0 0
Krátkodobý finanční majetek celkem

Jiná aktiva celkem 35 42

AKTIVA CELKEM

Částka v tisících CZK k 31. 12. 
2010

Částka v tisících CZK k 
31. 12. 2011

25 032 25 032
2 456 2 592Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí

28 539 28 597

-3 735 -4 586Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku -2 456 -2 592
Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcíOprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -6 685 -7 653
Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku

Pohledávka nevyúčtovaných dotací ze 
státního rozpočtu 4 141 3 867

3 484 4 297

7 724 8 486

2 159

1 152 2 247

31 229 32 179



Přestože nemáme ze zákona povinnost auditu účetnictví, naše účetnictví auditem 
prošlo a celá účetní závěrka včetně příloh a výroku auditora je k dispozici v sídle 
naší organizace a na webu
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P A S I V A Částka  v t isících CZK k 31 . 12 . 2010
Jm ění 
Vlastní jmění 
Fondy 
Jm ění ce lkem  

Výsledek hospodaření 

Rezervy  0 0

Krátkodobé závazky 
Dodavatelé 166 183
Ostatní závazky 148 27
Zaměstnanci 296 322
Závazky k institucím  soc. zabezpeční a zdrav. pojištění 132 142
Ostatní přímé daně 25 29
Daň z přidané hodnoty 67 179
Daň z příjmu 0 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní k rátkodobé f inanční výpomoci 200 412
Krátkodobé závazky celkem  

Ostatní dlouhodobé závazky 0 0

Jiné  závazky 800 0

Jiná  pasiva celkem  

PASIVA CELKEM 

Částka v t isících CZK k 31. 12.  
2011

3 670 3 670
22 655 21 824
26  325 25  494

-1  961 -1  870

1 034 1  294

5 031 7  261

31 229     32  179     



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 2011 významně podpořily tyto subjekty:
AEE – Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie NÖ-Wien
Britské velvyslanectví v Praze
Český svaz ochránců přírody
EU – ERDF – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 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  spolu-
práce 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo  zahraničních  věcí  Lucemburského  velkovévodství  prostřednictvím 
NNO Emweltberodung Lëtzebuerg
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Nadace Jana Pivečky
Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu z programu švýcarsko-české spolu-
práce
Nadace rozvoje občanské společnosti – Program překlenovací pomoci
Nadace Veronica
Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – 
projekt partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení
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 
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Veronica 1986–2011  

Dvacet pět let práce pro ochranu přírody a krajiny

25 let časopisu Veronica
20 let Ekologické poradny Veronica
20 let brněnského Biojarmarku 
15 let hostětínské kořenové čistírny odpadních vod
10 let Jablečné slavnosti v Hostětíně
5 let pasivního domu Centra Veronica Hostětín

25 let časopisu Veronica
Časopis Veronica vychází v Brně od podzimu 1986. Nejprve jako bulletin měst-
ského výboru Českého svazu ochránců přírody, dnes je jako časopis pro ochranu 
přírody a krajiny distribuován po celé České republice. 
www.casopis.veronica.cz

20 let Ekologické poradny Veronica
Ekologická poradna Veronica byla otevřena v roce 1991 v Domě ochránců přírody 
na Panské 9. Od té doby pomáhá především Brňanům měnit každodenní chování 
tak, aby jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší.
www.veronica.cz

20 ročníků Brněnského biojarmarku
Biojarmark postupně prošlapal cestu produktům ekologických zemědělců na ta-
líře Brňanů. Poprvé byl pořádán v roce 1991.

15 let hostětínské kořenové čistírny odpadních vod
Za přispění Veroniky byla čistírna postavena v roce 1996. Zrušila stavební uzá-
věru a otevřela cestu k dalším ekologickým projektům v Hostětíně.

10 let Jablečné slavnosti v Hostětíně
Oslava tradičních odrůd ovoce, ekologického hospodaření v bělokarpatských sa-
dech a zpracování jejich darů, především do podoby hostětínského moštu.
www.mostarna-hostetin.cz

5 let pasivního domu Centra Veronica Hostětín
První česká veřejná budova postavená v roce 2006 v pasivním standardu skýtá 
zázemí tisícovkám návštěvníků lačných po poznání a pobytu v přírodě.
www.hostetin.veronica.cz
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ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno

tel. 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz

www.veronica.cz

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 855, 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz

Bankovní spojení: 1342270339/0800
IČ: 13693620

DIČ: CZ13693620
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