Tisková informace

První ekohotel ve Zlínském kraji
Centrum Veronica Hostětín získalo českou ekoznačku
„Ekologicky šetrná služba“ a stalo se tak prvním ekohotelem
ve Zlínském kraji. [1]
Certifikát byl udělen na slavnostním předávání Cen ministra
životního prostředí dne 11. 11. 2008 v Betlémské kapli.
Ekoznačku uděluje Ministerstvo životního prostředí a jeho agentura CENIA, a to na
základě prokázání ekologicky šetrného provozu.
Posuzuje se celá řada kritérií:
–spotřeba energie, využití obnovitelných zdrojů
–hospodaření s vodou a odpady
–používání úsporných spotřebičů
–preference ekologicky šetrných materiálů a výrobků
–školení personálu ve výše uvedených oblastech
–informování návštěvníků o ekoznačce a jejích přínosech
Každoročně je potřeba prokázat další zlepšení prostřednictvím akčního plánu.
Centrum Veronica Hostětín [2, 3] využívá: maximální úspory energie díky konceptu
pasivního domu [4], energii z biomasy a slunce, spotřebiče energetické třídy A, dřevěné
výrobky s FSC [5] certifikovaných lesů, přírodní linoleum aj. V provozu pak koncept
předcházení a třídění odpadů, BIOpotraviny a Fair Trade suroviny v kuchyni, recyklovaný
papír, čisticí prostředky s ekoznačkou, dešťovou vodu pro splachování WC a řadu dalších
opatření.
Certifikát ekoznačky převzala z rukou náměstkyně ministra ŽP, paní Rut Bízkové,
ředitelka Centra Veronica Hostětín Jana Tesařová: „Centrum Veronica Hostětín sídlí
v modelovém pasivním domě, kde se mohou návštěvníci i ubytovat a vyzkoušet si tento
úsporný koncept. Jsme velmi rádi, že můžeme ukázat, že také provoz vzdělávacího
střediska je šetrný k životnímu prostředí. Abychom ekoznačku co nejvíce propagovali
v České republice, vybrali jsme si ekoznačku českou.“
Pasivním domem v Hostětíně, jediným nositelem české ekoznačky pro služby na
Moravě, projde kolem 5000 osob ročně během exkurzí a dalších vzdělávacích akcí.
Zájem o pasivní a nízkoenergetické stavění i ekologická opatření v domácnosti či firmě
každoročně roste.
Aktuálně: 11. 12. 2008 ve 14:00 lektorovaná exkurze pasivním domem zdarma
Kontakt: Jana Tesařová, jana.tesarova@veronica.cz, tel. 572 630 670, 775 209 208

[1] Ekoznačení je konceptem, využívaným mj. v Evropské unii, láká hosty, jimž záleží
na přírodě a životním prostředí. V České republice si lze vybrat ekoznačku českou a
evropskou, které mají velmi podobné podmínky. V současné době je v ČR certifikováno
10 ubytovacích zařízení, většina z nich používá evropskou ekoznačku známou
zahraniční klientele.
Systém ekoznačení v České republice existuje pro celou řadu výrobků. V kategorii
služeb se mohou certifikovat ubytovací zařízení (již 2 roky), v budoucnu bude možné
ekoznačkou opatřit i kancelář, obchod a další typy služeb.
Více informací na www.ekoznacka.cz
[2] Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentální výchově a vzdělávání
především dospělých – během roku organizuje semináře, exkurze, workshopy a školení
pro zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné či laické veřejnosti z oblasti
ochrany životního prostředí. Centrum sídlí v nově postavené energeticky pasivní budově,
která byla otevřena v listopadu 2006.
Již léta ale 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
(ZO ČSOP) Veronica.
Energeticky pasivní budova Centra Veronica Hostětín vytváří školící zázemí, kde se o
výše jmenovaných projektech dá hovořit bez ohledu na počasí, pořádat semináře,
zkoumat a monitorovat výsledky projektů, sdílet zkušenosti nebo si prohlížet dokumenty.
Centrum Veronica Hostětín provozuje a jeho program zajišťuje Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica – Ekologický institut, se sídlem
v Brně.
Více informací na www.hostetin.veronica.cz
[3] Obec Hostětín (242 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a
Slavičínem ve Zlínském kraji. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty,
která byla v roce 1996 zařazena i mezi Biosferické rezervace UNESCO.
[4] Pasivní dům má spotřebu energie na vytápění menší max. 15 kWh/m2.rok, tedy až
10x méně než běžný dům. Základem je silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů,
těsnost budovy, mechanické větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) a
využívání solárních zisků okny s vynikajícími tepelně-technickými parametry.
Pasivní dům Centra Veronica Hostětín byl postaven v roce 2006 jako první veřejná
budova tohoto typu v České republice a slouží jako modelová stavba. Každý měsíc nabízí
den otevřených dveří, kde si mohou návštěvníci s lektorem prohlédnout budovu a
získat odborné informace.
[5] Certifikát FSC zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných
lesů.
Více informací o certifikaci i výrobcích z certifikovaného dřeva na http://www.czechfsc.cz/

