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Pasivní domy – bydlení budoucnosti
Co jsou to pasivní domy? Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Jak se 
vyhnout vysokým účtům za topení? Kam směřují současné trendy ve stavebnictví? 
Chcete vidět na vlastní oči, jak může pasivní dům vypadat?

Na tyto otázky vám odpoví seminář Pasivní domy – domy budoucnosti, který se 
koná 14. března 2007 13-17 hodin v budově vzdělávacího střediska Centrum 
Veronica v Hostětíně [1, 2].

„V budovách se spotřebovává 50 % světové spotřeby energií. Jde tedy o klíčového 
producenta skleníkových plynů. A právě toto je hlavní důvod, proč má smysl hledat, 
jak dělat věci jinak“, říká akad. arch. Aleš Brotánek, který bude na semináři 
přednášet od 15 hodin.
Během semináře bude také představena budova vzdělávacího střediska Centrum 
Veronica Hostětín, při jejíž výstavbě byly energetické úspory velmi důležitým 
kritériem.

Seminář je součástí projektu Síť center pasivního domu [3, 4]. „Naše středisko je 
v rámci Sítě pasivních center poradenským bodem pro Zlínský kraj. Každé úterý jsme 
připraveni poskytovat především telefonické poradenství k problematice úspor 
energií ve stavebnictví s cíleným zaměřením na pasivní domy. Osobní návštěvy 
směřujeme do Dnů otevřených dveří, které se konají každý měsíc. Poradenství je 
díky finanční podpoře evropského fondu zdarma,“ zve na seminář a k návštěvě 
Hostětína Yvonna Gaillyová, ředitelka Veroniky, se kterou takto mohou všichni 
zájemci sdílet praktické zkušenost, které získala při stavbě hostětínského střediska. 

Termíny, kdy je možné vzdělávací středisko v Hostětíně navštívit a dozvědět 
se informace především o pasivních domech:

13. března (úterý) – Den otevřených dveří, lektorované prohlídky v 9, 14 a 17 hodin

14. března (středa) – Seminář pasivní domy – domy budoucnosti, 13-17 hodin

24. března (sobota) – Den otevřených dveří, lektorovaná prohlídka v 11 hodin

10. dubna (úterý) – Den otevřených dveří

Bližší program semináře najdete na webové stránce www.veronica.cz/hostetin.

Kontakt: Věra Pospíšilíková, vera.pospisilikova@veronica.cz, 572 641 855

Hostětín, 9. března 2007



[1] Obec Hostětín (230 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a 
Slavičínem. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 
1996 zařazena i mezi Biosferické rezervace UNESCO.
Již léta Hostětín funguje jako faktické centrum modelových ekologických projektů 
pro venkov - rok od roku roste počet návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými 
projekty. Hostětínskými lákadly jsou první kořenová čistírna odpadních vod 
v regionu, restaurovaná sušírna ovoce, solární kolektory, výtopna spalující 
dřevní štěpku, na níž jsou napojeny téměř všechny domácnosti ve vsi, moštárna 
zajišťující využití úrody jablek ze širokého okolí, užití slámy coby tepelné 
izolace, začlenění dřevěných soch do krajiny a nově též úsporné a minimálně 
rušící veřejné osvětlení. Tyto projekty jsou vždy dílem několika partnerů, jejich 
nositelem je většinou obec Hostětín nebo Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Veronica. Co chybělo, bylo školící zázemí, kde by se o výše 
jmenovaných projektech dalo hovořit bez ohledu na počasí, pořádat semináře, 
zkoumat a monitorovat výsledky projektů, sdílet zkušenosti nebo si prohlížet 
dokumenty. Popsaný vzdělávací program dostal v ZO ČSOP Veronica jméno 
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.
Požadavkem na novou budovu bylo získat přednáškový (společenský) sál, kuchyni, 
kancelář s knihovnou a ubytovnu a zároveň docílit tzv. pasivního standardu – 
energeticky velmi úsporná budova, souladu s možnostmi pozemku a okolními 
budovami a navíc demonstrovat různé stavební a provozní technologie pro 
udržitelné stavění. Vzdělávací středisko vyhovující těmto požadavkům bylo 
vystavěno během 7 měsíců roku 2006. Autorem architektonického návrhu je 
Rakušan Georg W. Reinberg. Generálním projektantem stavby je Ivo Stolek. 
Budovu vystavěla Skanska CZ a.s. a předala ji k užívání veřejnosti v listopadu 
2006.
více info: www.veronica.cz/hostetin

[2] Centrum Veronica Hostětín je součástí Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica, která má od roku 1991 
samostatnou právní subjektivitu a právní formou je občanským sdružením - 
nevládní neziskovou organizací sdílející registraci s celým Českým svazem ochránců 
přírody.
více info: www.veronica.cz

[3] Do projektu Síť center pasivního domu je zapojeno 13 partnerů. Hlavním 
cílem je rozšíření stávající nabídky poradenských služeb o problematiku úspor 
energie, s cíleným zaměřením na pasivní domy. Poradenství o pasivních domech je 
pro všechny zájemce poskytováno zdarma. V rámci doprovodného programu 
probíhají tématické semináře. Investoři, kteří řeší projekty vlastních domů, tak mají 
příležitost získat odpovědi na konkrétní otázky v rámci poradenských fór, kterých se 
jako konzultanti účastní odborníci z více oborů. Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
více info: sit.pasivnidomy.cz

[4]
Poradenské místo Sítě center pasivního domu:
Centrum Veronica Hostětín | ZO ČSOP Veronica
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
Konzultační hodiny: úterý 9-17 h.
Kontaktní osoba: Yvonna Gaillyová
Telefon: 572 641 855, 542 422 758
E-mail: hostetin@veronica.cz
www.veronica.cz/hostetin


