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Ekologický institut Veronica - oblasti zájmu

● ochrana klimatu (od 1991), ekologické 
stavitelství, OZE, úspory energie, pasivní 
domy

● šetrná domácnost a zelené úřadování 

● ochrana přírody a krajiny 

● zapojování veřejnosti

● regionální rozvoj 



  

Poskytujeme
● expertní analýzy a oponentury strategií, koncepcí, legislativy

● zprostředkování mezioborových diskusí 

● koordinaci expertních pracovních skupin k aktuálním 
environmentálním kauzám

● environmentální poradenství

● vzdělávání odborné a laické veřejnosti – přednášky, semináře, 
exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté stoly, besedy

● exkurze modelovými projekty v Hostětíně: kořenová čistírna, obecní 
výtopna na biomasu, moštárna a sušírna ovoce, příklady 
ekologického stavitelství, pasivní dům, solární panely, šetrné 
veřejné osvětlení

● pobyty v pasivní budově Centra Veronica Hostětín
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zdroj: Veronica, kreslila Olga Pluháčková

Příčina:
 fosilní paliva
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Figure 5: Vliv antropogenní oproti vlivu solárnímu od roku 1980 a 
projekce do 2030 (zdroj: Kodaňská diagnóza)
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zdroj: Veronica, kreslila Olga Pluháčková

Projev využívání 
fosilních paliv: 
rostoucí 
koncentrace 
skleníkových 
plynů, zesílený 
skleníkový jev 



  

Klima a lidé :Globální teplota se v holocénu  
měnila pomalu, nyní úprkem
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Zlínská CO
2
 liga
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● Babičky a dědečky jako občanský aktivista bývalý 
ředitel NASA?



  

Klima a lidé : totiž – kdo to lépe chápe než oni?



  

Klima a lidé : totiž – kdo to lépe chápe než oni?

Minulé odchylky mořské hladiny

Archer & Brovkin, 2008

dlouhodobě

10 m – 15 m 

Na stupeň globálního 

oteplení
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●  pravdivě
●  přesvědčivě
●  se zaujetím
●  v každé situaci



  

Klima a lidé – pochopí cokoli

Teplejší Arktida vede k pomalejšímu jet streamu, s většími 
vlnami a jejich pomalejším posunem



  

Klima a... lidé – pochopí cokoli

Teplá Arktida  => 
Ztráta našeho mírného podnebí

Stabilní klima – přírodní zdroj, který jsme již 
ztratili. 
To chápou zemědělci, pokud ne všichni, tak jistě 
vinaři. Francouzští i naši čeští a moravští.



  

Lidé pochopí cokoli – nejlépe, 
když to vidí na vlastní oči

Obecní výtopna na bioimasu - dřevo bylo a je 
přirozeným a snadno dostupným zdrojem 
obnovitelné energie.



  

Lidé pochopí cokoli – nejlépe, když to vidí na 
vlastní oči a zkusí vlastníma rukama



  

Lidé pochopí cokoli – nejlépe, 
když to vidí na vlastní oči



  

Lidé pochopí cokoli – nejlépe, když to vidí na 
vlastní oči – ekologické projekty v Hostětíně

            1219Celkem 

               2Šetrné osvětlení 

   1092 Biomasová výtopna 

 113 Solární systémy 

               12 Kořenová čistírna 

Úspory emisí 
CO2 v tunách 

Projekt 



  

Seeing is believing
Hostětín, 22. března 2010
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Všechny pomocí 
symbolické akce, 
například Hodina 
Země
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Nebo jako
 Bill Mc Kibben – od 
symbolické akce, přes 
protesty s Hansenem u 
Bílého domu  až ke 
400 000 lidí před pár 
dny v New Yorku.



  

Klima a lidé- koncept resilience

Můžeme se ještě vyhnout 
poničení světa, který jsme jej 
zdědili a získat přitom čistší 
planetu a užitečnou práci.
Někdy musíme přijít na to, jak žít 
bez fosilních paliv… Proč ne teď?



  

www.veronica.cz/klima

www.zmenaklimatu.cz

http://amper.ped.muni.cz/gw

www.ipcc.ch

… je kam jít


