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Dobře zapsaný spolek, z. s. 

třída Kpt. Jaroše 1922/3 

Černá Pole 602 00 Brno 

IČ: 02506912 

 

V Brně dne 10. 3. 2023 

 

Kancelář prezidenta republiky 

Hrad I. nádvoří č. p. 1 

Hradčany 

119 08 Praha 1 

 

 

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený pane Pavle,  

žádám tímto o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu úřadu prezidenta republiky 
v souladu s výše uvedeným zákonem: 

Na svém webu1 v sekci Má vize uvádíte toto tvrzení: 

 
1 https://www.generalpavel.cz/ma-vize  
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Prosím o sdělení, z jaké konkrétní analýzy jste vycházel, když jste se jako vzor pro národ a zejména 
pak pro mladou generaci a školní děti, které buď Vaši inauguraci sledovaly s pedagogy, nebo se o 
ní budou učit, rozhodl dle médií2 jíst na oběd vývar a hovězí svíčkovou na smetanové omáčce.  

 

 

 
2 https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/737576/obed-pavlovych-a-zemanovych-na-hrade-vyvar-
svickova-a-klic-od-klenotu.html  
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Doufám, že když se ve své vizi odvoláváte na naslouchání odborníků, pak víte, že hovězí maso je 
jedno z nejproblematičtějších jídel.  
Greenpeace ČR k tomu uvádí: 
„Pokud obecně porovnáme některé výrobky v množství vyprodukovaného CO2 na 1 kg potraviny, 
vyjde nám nejhůře hovězí a ovčí maso (zejména kvůli neefektivnímu zažívání těchto přežvýkavců) 
s 20–60 kg CO2, následováno ostatním masem (vepřové, drůbež) a vejci s hodnotou kolem 5–15 kg 
CO2, okolo 1–5 kg CO2 mají veganské náhražky masa, luštěniny a zelenina. Ještě přesnější je 
porovnání množství vypouštěných skleníkových plynů na jednotku proteinu, přece jen 1 kg masa 
má vyšší výživovou hodnotu než kilogram těstovin či rajčat. I v tomto porovnání vychází naprostá 
většina rostlinných potravin výrazně lépe než většina produktů živočišných, i když jsou rozdíly 
nepatrně menší. Například uhlíková stopa produkce českého kapra z extenzivního chovu, kterého 
si koupíte při výlovu rybníka, bude menší než u tofu vyrobeného ze sójových bobů třeba z Kanady.“ 
 
V časopise Nature,3 který lez snad považovat za jeden z nejprestižnějších časopisů, kde publikují 
vědci, se uvádí: 

 
 

 
3 https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x.epdf?sharing_token=CEv-
_QpeUTOuv1jg3WOB9NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P5hJzOufiwVEu0osAOLG2L7YmizCBD0QPnXzpZvdgVd21n-
7QUfEf8uD-CKplQ9ExzxDMLCmm-q527Wp8JIzM_Egm9B2aZIBUMO-
vI9_80d1Y0jEMYHXFqa8GpUwxXkeJwiYfoJl3arDj3njdrwz0pFQy2ZBalLcHviN0deS-DDXb3y_kJq1iZeS-
CsxtN7yuxBC9fRzqyhzJLSyI00Oev0A5t5ABl9TAeQmhW8sxJGD7TQKgFKX6czCI0NNQmBNv8hRGZ0Wlxw_0ed8Z
D6gFg&tracking_referrer=www.theguardian.com  
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Jistě chápete, že jíst hovězí je v absolutním nesouladu s odpovědným přístupem ke klimatu, 
v rozporu s respektováním vědeckých závěrů a neodpovídá to Vašim tvrzením, že má každý začít 
u sebe a že Vy, pane Pavle, půjdete ze své mimořádné pozice lidu příkladem. 
 
V magazínu Eduzín se kupř. můžeme dočít následující: 
„Je potřeba zdůraznit i to, že když se něčeho vzdám, něco jiného získávám. Když budu jíst míň masa, 
dám si víc luštěnin a zeleniny a budu zdravější. Když na dovolenou pojedu vlakem, víc uvidím. 
Zkrátka neměl bych se týrat a myslet jen na to, oč přicházím, ale i na to, co tím získám,“ zdůrazňuje 
Jan Krajhanzl. A takto bychom měli svou volbu i komunikovat směrem k dětem: nepotřebujeme 
kvantitu, soustřeďme se na kvalitu. Čeká nás transformace společnosti, která potrvá možná desítky 
let, ale jde nám o to, aby náš život byl nejen ekologičtější, ale i hlubší a radostnější.“4 
 
Evidentně je zapotřebí, aby se ohledně klimatu k dětem vysílaly včas jasné signály o tom, jak se 
mají chovat odpovědně a zbytečně nezvyšovat svoji uhlíkovou stopu. 
 
 
Proto Vás jako předseda žádám za náš environmentální spolek o odpověď na žádost o 
informace, na základě jakých konkrétních vědeckých dat jste se rozhodl jíst nejproblematičtější 
jídlo z hlediska environmentálního a z hlediska dopadů na klima. Dále Vás žádám o poskytnutí 
analýzy, která Vám vyvrátila hrozbu, že bude Váš počin mít neblahý vliv na děti a na jejich další 
postoje k nutnosti hájit klima ve smyslu „když může prezident, proč bych nemohl já.“ 
 
Za poskytnutí těchto informací datovou schránkou v zákonem stanovené lhůtě děkuji.  
 
S pozdravem, předseda Dobře zapsaného spolku, Vendula Zahumenská 
 

 
4 https://eduzin.cz/wp/2020/05/05/jak-mluvit-s-detmi-o-klimaticke-zmene-reknete-jim-pravdu-ale-drasticke-
detaily-vynechte-radi-psycholog/  


