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V Hostětíně bude otevřena unikátní budova 
vzdělávacího Centra Veronica

V úterý 24. října 2006 přestřihne slavnostní pásku právě dostavěného střediska 
Centra Veronica Hostětín hejtman Zlínského kraje. Od tohoto dne bude všem 
zájemcům o environmentální vzdělávání, návštěvníkům a obyvatelům Hostětína i 
pracovníkům ZO ČSOP Veronica (Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody) k dispozici zázemí vzdělávacího střediska, které samo je ukázkou 
ekologického stavění zaměřeného na úsporu energií, používání moderních 
technologií šetrných k životnímu prostředí a přírodních materiálů na stavbách. 

„Stavba vzdělávacího střediska započala 22. března, po sedmi měsících otvíráme,“ 
uvádí do souvislostí Yvonna Gaillyová, vůdčí osobnost stavby a zároveň ředitelka 
Veroniky. „V Hostětíně jsme se rozhodli postavit modelový dům, který bude 
inspirací a zdrojem zkušeností pro další zájemce o pasivní stavby. Zároveň i 
referenční stavbou, na které se ukáže, zda v českém stavitelském prostředí umíme 
implementovat moderní technologie vedoucí jen k desetinové spotřebě energie 
než spotřebovávají současné standardní domy,“ doplňuje Gaillyová.

Stavbu Centra umožnilo financování z řady veřejných a soukromých zdrojů. 
Výjimečnou roli sehrály zejména prostředky od soukromých dárců, kteří již při 
přípravě projektu pochopili jeho výjimečnost a investorovi z neziskového sektoru 
zabezpečili povinné spolufinancování prostředků z veřejných rozpočtů. „Naše 
společnost tradičně podporuje ekologické aktivity, a proto již mnoho let podporujeme 
i projekty ZO ČSOP Veronica. Stavba Centra v Hostětíně je přitom vynikajícím 
příkladem využití přírodních stavebních materiálů při realizaci staveb, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí,“ říká Luděk Bogdan, ředitel společnosti Českomoravský 
cement, která je největším soukromým dárcem.

Dvoupatrové vzdělávací středisko zahrnuje přednáškový sál pro 45 osob, tvůrčí 
dílnu, ubytování pro 25 osob v 11 pokojích, kancelář pro zaměstnance, vstupní 
halu a technické zázemí.

„Prvním seminářem po slavnostním otevření bude celodenní návštěva 45 starostů 
ze Slovenska, kteří se zajímají o obnovitelné zdroje energie,“ představuje Jana 
Tesařová, ředitelka hostětínského Centra. Pro další měsíce je připraven cyklus 
seminářů o praktickém ovocnářství ve Zlínském kraji, kurzy řemesel, pravidelné 
exkurze představující komplex ekologických projektů v obci Hostětín. „Postupně 
budou doplněny odborné semináře o ochraně přírody, krajině, energii a 
šetrném regionálním rozvoji také nabídkou aktivního využití volného času“, 
těší se na spolupráci Jana Tesařová.

Hostětín, 23. října 2006
Bližší informace: www.hostetin.org/stavba-centra
Jana Tesařová, tel. 572 641 855, Věra Pospíšilíková, tel. 732 503 852



Další informace pro editory:

Architektonický návrh a provedení:
Seminární centrum je navrženo jako masivní budova z betonu s velkorysou venkovní 
izolací z minerální vlny. „Beton považuji za stavební materiál vhodný pro použití také 
v ekologických stavbách. V tomto projektu jsme využili hlavně jeho akumulační 
vlastnosti, kdy beton udržuje v budově podle potřeby stálou teplotu (v zimě teplo, v 
létě chlad), a dále jeho pevnost, vysokou únosnost a nehořlavost,“ říká rakouský 
architekt prof. Georg W. Reinberg, světově uznávaný specialista v oblasti 
projektování a výstavby nízkoenergetických domů.
Ubytovna je postavena z pálených cihelných bloků částečně izolovaná slaměnými 
balíky, částečně minerální vatou s modřínovým obkladem. Plochá střecha ubytovny je 
krytá zemí a je připravena na růst vegetace.
V budovách jsou instalována okna maximálně omezující ztráty tepla, teplo se rovněž 
získává z odcházejícího vzduchu v systému řízeného větrání. Veškeré vnitřní omítky 
jsou z nepálené hlíny a přispívají ke kvalitě vnitřního prostředí. 

Projekt stavby:
Název: Centrum Veronica Hostětín – modelové ekologické projekty pro venkov
Investor a provozovatel: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
Veronica, Brno | Centrum Veronica Hostětín
Architekt: Georg W. Reinberg, Architektbüro Reinberg, Rakousko
Projektant: Atelier Zlámal a Stolek, Brno
Generální dodavatel stavby: Skanska CZ a.s., Divize Technologie



Dárci:
Projekt Centra Veronica Hostětín byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Finanční prostředky na stavbu a její vybavení  do celkové výše takřka 25 mil. Kč 
poskytl také Státní fond životního prostředí ČR, české i zahraniční nadace a soukromí 
dárci:

Matra – program Ministerstva zahraničí Nizozemského království – 2 500 000 Kč
Českomoravský cement a.s. - nástupnická organizace – 1 650 000 Kč
Philips Česká republika – 296 727 Kč
Nadace Toyota Environmental Activities Grant Program – 270 468 Kč
Program LEADER ČR – 200 000 Kč
Zlínský kraj – 100 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. – 90 000 Kč
Český svaz ochránců přírody – 20 000 Kč
Na zpracování projektové dokumentace přispěli:
Rakouské ministerstvo životního prostředí v rámci česko-rakouského energetického 
partnerství
Úřad vlády Dolního Rakouska
Matra – program Ministerstva zahraničí Nizozemského království
Nadace Partnerství

Rozvoj Centra trvale podporuje Nadace Veronica

Kontext Centra Veronica Hostětín:

Posláním Centra Veronica Hostětín je podporovat projekty udržitelného rozvoje 
venkova a ukazovat na modelových praktických příkladech, že vztah k přírodě, 
místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může nejen přispívat k řešení 
environmentálních problémů, ale také ekonomicky stabilizovat venkov a řešit 
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. 
Záměr vzdělávacího střediska se odvíjí od řady pilotních projektů, které se v obci 
Hostětín za partnerské spolupráce ZO ČSOP Veronica, obce, místních občanů a 
dalších subjektů v regionu rozvíjí – solární kolektory, obecní výtopna na 
biomasu, moštárna s ekologickou produkcí, kořenová čistírna odpadních 
vod, ekologické stavby atd. 
Centrum Veronica Hostětín nabízí exkurze, semináře, konference a další 
vzdělávací akce pro širokou škálu cílových skupin – od veřejné správy, přes 
profese, pedagogy a studenty až po širokou veřejnost. 


