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Genetika patří nepochyb-
ně k nejperspektivnějším
vědeckým oborům součas-
nosti. Hovořili jsme o tom
s ředitelem Ústavu mole-
kulární genetiky AV ČR
prof. RNDr. Václavem
Hořejším, CSc.

Pane profesore, jaké můžeme
v nejbližší době očekávat význam-
né objevy nebo aplikace těch exis-
tujících?
Chtěl bych na úvod upozornit, že na-
vzdory názvu našeho ústavu se zde
zdaleka nezabýváme jen genetikou.
Já například pracuji v oboru moleku-
lární imunologie. Ale všechny mo-
derní biologické obory mají mnoho
společného a zvlášť metodologicky
jsou hodně příbuzné. Takže asi čtvr-
tina z našich dvaceti badatelských
skupin se zabývá molekulární gene-
tikou, ostatní působí v oborech jako
buněčná biologie, molekulární viro-
logie, různé imunologické proble-
matiky apod. 
Pokud jde o prognózu příštích obje-
vů, ta je prakticky nemožná. Kdy-
bych věděl, jaké to budou, učinil
bych je sám. V základním výzkumu
se ty největší vždy týkají něčeho zce-
la nového, o čem dopředu, pokud je
neučiníte, nemůžete vědět. Skuteč-
ností je, že každý týden nacházím
v odborných časopisech (a sleduji
jich asi padesát) několik, někdy i de-
sítky velmi zajímavých publikací.
Jejich praktický dopad lze však těž-
ko předvídat. 
Pro veřejnost je nejznámějším vý-
sledkem moderní genetiky to, že byl
sekvenován lidský genom a že vý-
sledky, které z toho vyplývají, budou
využity pro účely praktické medicí-
ny. Bude to mít obrovské důsledky,

zejména až cena za kompletní sekve-
nování geonomu konkrétního člově-
ka klesne pod, řekněme, sto tisíc ko-
run. Nebude to trvat dlouho, protože
i když je tato cena dnes ještě mnoho-
násobně vyšší, snižuje se podobným
tempem jako ceny počítačů. 

Genetika má ale také nepřátele
a nezřídka se z odporu vůči ní stá-
vá i politikum. Jak se na tuto věc
díváte?
To je poněkud smutná věc a domní-
vám se, že vyplývá z nepochopení li-
dí. A pokud tento rezervovaný postoj
vůči molekulární biologii a genetice,
tomu, co souvisí třeba s umělým
oplodňováním, regulací porodnosti
apod., vychází z náboženských kru-
hů, považuji to za hluboké nedorozu-
mění. Je řada vědců, a já mezi ně
patřím, kteří jsou věřící, ale chápou
víru trochu jinak než tito odpůrci.
Právě moderní věda, jak fyzika, tak
biologie, je čím dál více slučitelná
s rozumnou formou náboženství,
a může mu naopak poskytovat silné
argumenty. Jedinou cestou k většímu
pochopení je osvěta a lepší komuni-
kace vědců s odpůrci. Náš život je
dnes naprosto prostoupen výsledky
vědy, jejích technických aplikací
a do budoucna bude stále více.

Co soudíte o předpojatosti vůči ge-
neticky modifikovaným organis-
mům – plodinám i zvířatům?
Námitky vůči nim vycházejí ze dvou
okruhů. První je náboženský, kdy se
tvrdí, že člověk nemá právo hrát si na
Boha a měnit podstatu živé přírody.
To je myslím falešné, protože člověk
se snaží od počátků své existence
přizpůsobit přírodu vlastním potře-
bám. Pokud se to nedělá v rozporu
s obecně přijatými morálními pra-
vidly a způsobem, který přináší víc
škody než užitku, je to v pořádku
a kvůli tomu na světě vlastně jsme.

Druhá, závažnější námitka vychází
z domněnky, že genetické modifika-
ce organismů mohou přinášet nějaká
nebezpečí. Je třeba ale říci, že se
všechny tyto nově vyšlechtěné odrů-
dy pečlivě testují, mnohem důklad-
něji, než je tomu u klasických odrůd.
Dosud, snad s jedinou výjimkou,
kdy byla jedna odrůda vyloučena
z praktického využití, se žádné ne-
příznivé účinky neprokázaly.  

Kdybychom českou genetiku
zhodnotili fotbalovou terminolo-
gií, kterou dnes „kope“ ligu a jak
by v ní obstál ÚMG?
Obecně platí, že věda je dnes globa-
lizovaná, že musíme soutěžit s těmi
nejlepšími na Zemi a jediné, co má
v základním výzkumu opravdovou
cenu, jsou objevy, které učiníte jako
první na světě, nebo (jak tomu často
bývá) společně s jednou, dvěma sku-
pinami vědců v jiných zemích.
Nemělo by smysl u nás „objevovat“
něco, co už před pěti lety objevili
v Americe. Mohu zodpovědně říci,
že ÚMG patří v oblasti molekulární
genetiky k tomu nejlepšímu, co u nás
máme. Pozitivně na to působí i pod-
mínky, které jsme nedávno získali
v nové budově. Udělali jsme také dů-
kladnou reorganizaci, zrušili některé
neperspektivní skupiny a nahradili je
nadějnějšími, vedenými mladými
lidmi, včetně těch, kteří se vrátili ze
zahraničí. Očekávám, že se během
několika let vypracujeme na úroveň
Ligy mistrů, tedy mezi přední týmy
v Evropě. Dnes na ni zatím nemáme
a ve srovnání s nejlepšími obdobný-
mi ústavy ve Velké Británii, v Nizo-
zemí nebo Německu jsme o stupínek
níž. Myslím, že se nám daří tu meze-
ru zmenšovat, ale je to velmi těžké.

Osobně se věnujete molekulární
imunologii (např. výzkumu bílých
krvinek). Čím jsou její výsledky
cenné především?
Imunologie je jedním z největších
biologických oborů a je v ní stále co
objevovat. Dala mj. vzniknout nové-
mu odvětví – imunofarmakologii,
která se bouřlivě rozvíjí a dnes před-
stavuje na světě trh v hodnotě desí-
tek miliard dolarů. Asi největším ús-
pěchem oboru jsou tzv. terapeutické
monoklonální protilátky. Díky nim
lze potlačit některé nežádoucí autoi-
munitní reakce organismu, využít je
v boji proti nádorům a leukémiím
apod. 

Máte v ústavu dostatek mladších
schopných vědců a můžete je dob-
ře zaplatit?
Máme jich dnes opravdu dost, do-
konce se o práci u nás zajímá mno-
hem více lidí, než jich můžeme za-
městnat. A řada se vrací ze zahranič-
ních pobytů. Jsme omezeni přede-
vším nedostatkem prostoru. Jeho
zdrojem budou i pětileté přísné eva-
luace výsledků všech skupin, kdy ty,
které nesplní kritéria, budou nahra-
zeny perspektivnějšími. 
Všude na světě vydělávají ti, kteří se
rozhodnou věnovat základnímu vý-
zkumu, méně než ti, co jdou do apli-
kovaného výzkumu a nebo byznysu
ve firmách. U nás ale mají jistotu, že
budou dělat to, co je skutečně baví, 

Dokončení na str. 2

Věda je globální
Skutečnou cenu mají jen objevy učiněné poprvé na světě

Skončí šílenství?
Když člověk čte zprávy o některých dopravních
nehodách z poslední doby, vnucuje se otázka,
zda vůbec někdy skončí to šílenství na našich sil-
nicích a dálnicích. Osm mrtvých v mikrobusu
v polovině letošního února, zřejmě jako oběť ne-
opatrného předjíždění kamionu řidičem protije-
doucího osobního vozu, je hrozným mementem
lidské bezohlednosti a stupidity. Kdo však sedí
často za volantem, přesvědčuje se dnes a denně,
že nejde o nic výjimečného, spíš naopak. Ti, kte-
ří jezdí ohleduplně, jsou u nás v silné defenzivě.
Lebeční dutiny postav usazených v plechových
krabicích na kolech ukrývají z velké části aro-
gantní, naduté a sobecké mozky. Ty nejenže běž-
ně nedodržují elementární pravidla silničního
provozu, ale často úmyslně ohrožují druhé i se-
be nepřiměřenou rychlostí, agresivním předjíž-
děním, podrážděnými reakcemi na chování
ostatních řidičů a vynucováním jejich respektu
stylem: Všichni stranou, teď jedu já! Symbolem
zoufalé úrovně našeho motorismu je především
nechvalně proslulá dálnice D1 mezi Prahou
a Brnem. Sledovat dopravní vysílání Českého
rozhlasu se tady stalo nutností, nechcete-li té-
měř při každé cestě mezi oběma metropolemi
strávit hodiny v koloně způsobené dopravními
nehodami. A není divu. Po vozovce místy připo-
mínající tankodrom se v obou směrech řítí stov-
ky s oblibou se navzájem předjíždějících (hlav-
ně ve stoupáních) kamionů. Mezi nimi kličkují
ukázněnější a maximální povolenou rychlost
dodržující jedinci, stíhaní, dojíždění a světly
i houkačkami masírovaní, dokonce i zprava
předjíždění smečkami nadlidí, pro něž je auto-
mobil ztělesněním jejich společenské nadřaze-
nosti, nebo psychopaty, kteří si za volantem
kompenzují různé životní frustrace. Ve vražedné
bezstarostnosti je povzbuzuje i infantilní rekla-
ma, nezřídka falešně představující automobily
jako ideál bezpečí a synonymum rychlosti. Není
nic, co by je umravnilo. Pravděpodobnost, že
narazí na dopravní policisty, je asi stejně vy-
soká jako šance na výhru ve Sportce. Ostatně,
proč by se krotili, když mají před očima tak
zářné příklady prominentních závodníků (ex-
premiérů a premiérů) spěchajících tu na vlast-
ní svatbu, jindy zase na tenisové utkání na-
vzdory všem čarám a jízdním limitům. 
Podle italských ichtyologů prý umějí některé
rybky napočítat do čtyř. Že to dokážou i všichni
řidiči u nás, o tom by se dalo s úspěchem po-
chybovat. Na prahu turistické sezony proto neza-
pomeňme, že se za volantem často vyplatí myslet
nejen za sebe, ale i za druhé. Miloš Vávrů

Stavební veletrhy
Každoroční brněnské Stavební veletrhy sice ne-
ohlašují zahájení nové stavební sezony (ta začí-
ná daleko dřív), přesto se staly jejím symbolem.
Kdy jindy se porozhlédnout po novinkách v na-
šem oboru, než poté, co se sezona rozeběhla,
stavby ožily normálním ruchem a firmy se sta-
rají o to, aby další rok byl pro ně úspěšný.
Veletržní dny jsou už tradičně provázeny poho-
dou počasí i vystavovatelů. Nejinak tomu bude
jistě i letos. Hlavním důvodem spokojenosti jsou
zajisté velmi dobré výsledky stavebnictví v loň-
ském roce, ještě lepší než ty předchozí. Dobře
jsme vykročili i letos. Příznivá zima a dostateč-
ná zakázka, to jsou velmi výhodné startovní
podmínky. Důležité ale budou i naplněné fondy
investorů, ať státních, nebo soukromých. To při-
nese dostatek práce architektům a projektantům,
realizačním firmám i výrobcům stavebních ma-
teriálů. Proto se oni, ale i developeři, regiony,
společnosti zajišťující nejrůznější služby v obo-
ru stavebnictví zúčastňují veletrhu, aby zde na-
bídli své dodavatelské možnosti, a také zjistili,
co nového trh přináší. Odborná i laická veřejnost
nejen shlédne nové technologie a výrobky, ale
rovněž posoudí, co všechno naše stavebnictví
dělá pro to, aby udrželo svoji konkurenceschop-
nost na rozšiřujícím se evropském trhu. 
Přeji všem účastníkům Stavebních veletrhů
Brno 2008 pěkné zážitky, nové poznatky, milá
setkání a úspěšná obchodní jednání.

Ing. Václav Matyáš,
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
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A k t u a l i t y  mû s í c e
Česká jezdecká špička se poprvé účastnila domácí kvalifikace SP v hale

Pavilon Z ovládly koně

Dokončení ze str. 1
a že pokud budou mít výsledky, nik-
do jejich výzkum nezruší, jak se ob-
čas stává ve firmách. 
Ve veřejnosti ještě přežívá dojem, že
vědci jsou u nás placeni asi jako pro-
davačky v samoobsluze. Bylo to tak
před lety, dnes už to, zaplať Pán
Bůh, není pravda, můžeme je slušně
zaplatit i my. Průměrná hrubá mě-
síční mzda vědeckého pracovníka,
kterých máme v našem ústavu asi
osmdesát, je padesát tisíc korun.
Mladší začínají od pětatřiceti tisíc,
starší mohou mít i dvojnásobek prů-
měru. Já jako ředitel ústavu beru se-
dmdesát pět tisíc hrubého a když dě-
lám práci dobře, mohu dostat také
nějakou roční odměnu. Máme tu
i studenty – diplomanty a doktoran-
dy. Ti mají jako všude jinde na svě-
tě hluboko do kapsy, ale s tím, co
dostanou od školy ve formě stipen-
dia a od nás, si mohou přijít i na prů-
měrnou mzdu v ČR, tedy asi na dva-
cet tisíc korun. 

Vyučujete imunologii také na
Přírodovědecké fakultě UK. Je
o tento obor u nás zájem?
Imunologie se přednáší nejen na pří-
rodovědeckých fakultách, ale také
na lékařských a je o ni zájem. Jen já
ročně zkouším na dvě sta studentů
a máme mnohem víc žádostí o vy-
pracování diplomových prací a di-
sertací, než kolik ji v našem ústavu
můžeme přijmout. 

Vytvářejí naše vysoké školy vhod-
nou půdu pro objevování talentů
a jejich přípravu na budoucí vě-
deckou kariéru?
V tomto ohledu mám smíšené poci-
ty. Myslím, že na většině našich vy-
sokých škol je hodně problémů
a chtělo by to nějakou hlubší refor-
mu. Ačkoli tam pracují i týmy, které
jsou vynikající, je tam také hodně
toho, čemu říkáme „suché dřevo“ –
lidí málo perspektivních, kteří moc
intenzivně nepracují a dělají vý-
zkum na nízké úrovni. Za nešťastný
považuji také současný systém fi-
nancování založený na počtu přija-
tých studentů. Uvědomuji si záro-
veň, že pohnout tam s problémy je
relativně těžší, než v takovém kom-
paktním ústavu jako náš. Přesto by
to změny chtělo. Nejlepší by bylo
začít na zelené louce. Šance je –
existuje projekt biotechnologického
centra Akademie věd ČR a Univer-
zity Karlovy. Z tzv. bruselských pe-
něz by měl být během několika let

vybudován společný výzkumný are-
ál. Dohoda o tom byla podepsána
loni před Vánocemi. 

Ve druhé polovině 80. let min.
stol. jste pracoval na Harvardově
univerzitě. Co jste si odsud odnesl
pro roli vědce a pedagoga?
Pobýval jsem tam rok v letech
1985–1986. V našem ústavu to teh-
dy bylo tak, že téměř všichni mladí
vědci, bez ohledu zda byli či nebyli
ve straně (já jsem nebyl), dostali
možnost odjet na postdoktorální po-
byt na nějakém kvalitním západním
pracovišti. Ač jsem byl na Harvardu
bez manželky a obou malých dětí
(museli zůstat doma, abych neemi-
groval) mám na ten rok nejlepší
vzpomínky. Pobývat v místech, kde
se dělá špičková věda, kde se v okru-
hu několika set metrů pohybují mož-
ná desítky nositelů Nobelovy ceny,
bylo něco úžasného. Můj americký
šéf byl skvělý a dalo mi to hrozně
moc. 
Na druhé straně jsem měl možnost
posoudit, že náš systém vzdělávání
není špatný, že se tam mladí lidé od
nás vždy velmi dobře uplatní. Pří-
jemně mě překvapilo, že už druhý den
po příjezdu jsem tam mohl začít pra-
covat a to, co jsem znal odsud, mi sta-
čilo. Musel jsem si samozřejmě zvyk-
nout na lepší přístrojové vybavení, ale
to jde velmi rychle.

Relativní výdaje ČR na vědu a vý-
zkum (pro rok 2008 dá stát nece-
lých 23 mld. Kč a z EU má přijít
dalších 13,5 mld. Kč) jsou sice asi
druhé nejvyšší z transformova-
ných zemí EU (po Slovinsku), ale
je to dostačující?
My bychom samozřejmě byli rádi,
kdyby peněz na základní výzkum
bylo ještě víc. Ale je třeba říci, že
současné výdaje státu, byť nedosa-
hují deklarovaných 0,7 procenta
HDP, jsou i po započtení inflace asi
třikrát vyšší než v roce 1996.
Obávám se jen, aby nám to vydrže-
lo. Teď je podle mě potřeba věnovat
daleko víc pozornosti tomu, za co se
tyto peníze utrácejí, aby byly dobře
využity a nepřišly zčásti nazmar. 

Má Česká republika šanci stát se
něčím jako štikou vědy a výzku-
mu v EU?
Tím by se splnil můj sen, ale zatím
bych se spokojil s mnohem skrom-
nějšími výsledky. Byl bych rád,
kdybychom se v příštích deseti le-
tech dotáhli aspoň na solidní ev-

ropský průměr, který představuje
Rakousko, Irsko nebo skandináv-
ské země. 

Podle obvyklého klišé bychom si
vás měli představit jako seriózního
vědce, který se plně věnuje řízení
ústavu a vlastnímu bádání. Vy ale
často také vstupujete do veřejných
diskusí, máte dokonce svůj blog na
internetu. Co vám to přináší?
Na rozdíl od západoevropských ze-
mí, o Spojených státech nemluvě,
jsou vědci u nás málo ochotni vyja-
dřovat se k obecnějším záležitostem,
dokonce ani k věcem, které se jich
přímo týkají. Zdá se mi to až patolo-
gické a zaráží mě, že ani mezi mla-
dými lidmi se to moc nezlepšuje. 
To je chyba, a tak se snažím takový 
nebýt. Proto publikuji občas v tis-
ku a mám svůj pravidelný blog na
Aktuálně.cz.

Diskuse k internetovým vystoupe-
ním nebývají často příkladem vy-
tříbené diskusní kultury, tolerance
k názorům jiných a obyčejné lid-
ské slušnosti. Neodrazuje vás to? 
Je pravda, že některé reakce jsou až
sprosté. Ale většinou je diskuse doce-
la kultivovaná, což je i zásluha edito-
ra, který se ji snaží moderovat tak,
aby nepřekračovala meze slušnosti.
Jinak zastávám názor, že si každý mů-
že říkat co chce. Trochu mi vadí jen
příspěvky, které jsou až nenávistné.
Vyjadřují zřejmě duševní stav autorů. 

Jak se díváte na popularizaci vědy
u nás a její úroveň?
V poslední době se, myslím, velmi
zlepšila. Např. všechny velké deníky
mají pravidelné stránky věnované po-
pularizaci vědy a jsou na úrovni, kte-
rá je standardní v západní Evropě.

Máme i výrazné osobnosti, jako je 
v našich biologických oborech
prof. Jaroslav Petr, sám také vědec,
který má velký popularizační talent.
Obrovskou práci v tomto směru vy-
konal samozřejmě dr. Jiří Grygar
a další. Snažím se tomu také aspoň
trochu věnovat, byť jsem na to v po-
sledních letech neměl moc času. 

Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: (vam)

RNDr.Václav Hořejší, CSc. (58)
Ředitel Ústavu molekulární ge-
netiky AV ČR, světově uznávaný
molekulární imunolog. Se svou
laboratoří dosáhl řady cenných
výsledků při výzkumu bílých
krvinek a jejich biochemické
a molekulárně biologické cha-
rakterizaci. Patří k nejcitova-
nějším českým vědcům (podle
SCI přes 6000 citací). Přednáší
imunologii na Přírodovědecké
fakultě UK. Výsledky jeho prá-
ce byly zveřejněny ve více než
140 původních vědeckých pub-
likacích v mezinárodních časo-
pisech, v 29 kapitolách v mono-
grafiích a recenzovaných sbor-
nících, mj. ve světoznámé učeb-
nici imunologie vydané nakla-
datelstvím Blackwell Science,
jejímž je prof. Hořejší spoluau-
torem, a také v desítkách pře-
hledných a popularizačních
článků. Prezident České repu-
bliky mu v roce 2004 udělil
Medaili za zásluhy o stát v ob-
lasti vědy. Je nositelem četných
vyznamenání a členem Učené
společnosti ČR.

Mezinárodní parkurové 
závody jako kvalifikace
Světového poháru Centrální
evropské ligy se 22.–24.
února t. r. uskutečnily 
v pavilonu Z na brněnském
výstavišti. Měsíčník
Podnikatel byl jedním 
z mediálních partnerů.

Závody pořádala Česká jezdecká fe-
derace, zabezpečení celé akce se uja-
la společnost Eurohorse Promotion
a jedním z partnerů byla také cate-
ringová firma Golem. Podstatou
parkurového skákání je, stručně ře-
čeno, bezchybné překonání trati
a překážek v časovém limitu. Za do-
tyk nebo shození překážky jsou
trestné body, stejně jako za překro-
čení časového limitu.
Na brněnské závody bylo přihlášeno
244 koní ze 14 zemí světa včetně
USA, nejvíc pochopitelně z ČR,
a zúčastnili se jich přední evropští
závodníci. V pátek a sobotu se kona-
ly vyřazovací boje, v neděli se pak

jelo finále. Doplněním závodů byl
také bohatý doprovodný program. 

Co je vlastně CSI 2*-W?
Jde o Concours de Saut D’Obsta-
cles Internationale – mezinárodní
parkurové závody nejvyšší obtíž-
nosti zařazené do série Světového
poháru (W) a do oficiálního kalen-

dáře FEI (Mezi-
národní jezdecká
federace). Před-
stavují poslední
kvalifikační kolo
před finále SP
Centrální evrop-
ské ligy a jsou
pořádány s od-
bornou garancí
České jezdecké
federace. Atrak-
tivní sportovní
podívaná a maxi-
málními výkony
jezdců a koní za-
hrnuje i večerní
show. 
Protože se Svě-

tový pohár v jezdeckých discipli-
nách přesouvá do krytých hal, 
nemohla ani Česká republika jako
součást Centrální evropské ligy
zůstat pozadu za tímto trendem.
Česká jezdecká špička tak poprvé
dostala šanci získávat důležité bo-
dy do žebříčku Světového poháru
v hale na domácí půdě.

Kraj a město jsou pro
Záštitu nad akcí převzali hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Ju-
ránek a primátor města Brna Roman
Onderka. Ten vyjádřil mj. zájem
a naději, že se Brno brzy bude
s Varšavou střídat v pořádání finále
Centrální evropské ligy. Podmínky
k tomu v jihomoravské metropoli
jsou. Pro závody byla na ploše pavi-
lonu Z brněnského výstaviště připra-
vena aréna o rozměrech 60 x 30 m,
v níž vždy stálo 12–15 překážek o výš-
ce od 1,15 do 1,50 m podle příslušné
kategorie. Tribuny zbudované kolem
arény měly kapacitu asi 2500 míst. 
Podle prezidenta ČJF Jaroslava
Pecháčka čekají Brno ještě dvě
vrcholné jezdecké akce – v červnu
(20.–22. 6.) soutěž v drezuře koní
v areálu na Panské Líše a na přelomu
července a srpna (31. 7.–3. 8.) MS
a ME ve voltiži opět na výstavišti.
V září (11.–14. 9.) se pak uskuteční
vrcholný jezdecký podnik CSIO****-
W v Praze na Císařském ostrově.   
Více na: www.eurohorse-promotion.cz.

(vam)
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Tempo EU klesá
Ve 4. čtvrtletí 2007 došlo v EU
k zpomalení meziročního růstu
HDP na 1,6 %. Dynamika Francie
a Německa klesla pod průměr euro-
zóny. Rostla naopak inflace, která je
meziročně na úrovni 3,2 %, nejvýše
za čtrnáct let. Přestože je poloviční
než v ČR, způsobuje vyspělým ze-
mím unie značné potíže a nejvíce se
projevila v cenách ropy a potravin.
Příznivý nebyl v posledním čtvrtle-
tí 2007 ani vývoj platební bilance.
V prosinci došlo nečekaně k pro-
padu exportu o 2,5 %, a měsíční 
obchodní bilance se tak poprvé po
16 měsících ocitla v deficitu dvě mi-
liardy eur. V lednu t. r. vzrostl sektor
služeb v zemích eurozóny nejméně
za poslední čtyři roky a důvěra 
domácností i firem je na dvoule-
tém minimu. Pro rok 2008 očeká-
vá Eurostat hospodářský růst EU 
o 2 %, v eurozóně o 1,8 %. Inflace
má být 2,9 %, resp. 2,6 %. (r)
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Snímek je z Velké ceny města Brna – FEI World Cup™ 1,40/1,45 m.
Foto: www.photo-pankova.cz


