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Brno a jižníMorava

ZNOJMO U nejoblíbenějšího výhle-
du na historickéměsto se včera ote-
vřelo nové turistické lákadlo – Eno-
téka znojemských vín. V sedmiden-
ním celoročním provozu nabízí 120
vzorků výhradně ze Znojemské vi-
nařské podoblasti. Jde o největší de-
gustační prostor se systémem By
the Glass („po skleničce“) v republi-
ce, víno zde dodávají vinné automa-
ty se samoobslužným systémem,
kdy lidé vybírají ze tří možností de-
gustačního množství. Víno lze kou-

pit i v lahvi, a to za stejnou cenu
jako u vinaře.
Enotéka se nachází ve zrekonstru-

ovaném areálu pivovaru v centru
Znojma. „Vznikla renovací nevyuži-
tých prostor části bývalého pivova-
ru. Součástí oprav byla i demolice
zdi mezi pivovarem a jižní přístupo-
vou cestou, která otevřela nový, fas-
cinující výhled na historické cen-
trum města,“ komentuje jednatel
společnosti Vinotrh.cz Petr Chalou-
pecký investici za 13 milionů korun.

Architektonické řešení pochází
z dílny úspěšné kanceláře
Chybik+Kristof. Ve vstupní části za-
ujme neobvyklým designem víceú-
rovňové kavárny. Velkorysý prostor
vlastní Enotéky nabízí další možnos-
ti využití, zejména ve spojitosti s kul-
turními akcemi. V bezprostředním
okolí vznikne už pro nadcházející tu-
ristickou sezonu venkovní posezení
s úchvatným výhledem. Pro zajiště-
ní provozu tady navíc vznikla čtyři
nová pracovní místa. (md)

Takzvaná cochemská
praxe se rozšiřuje na
další jihomoravské sou-
dy. Inspirací se stal Ho-
donín, kde novoumeto-
du zavedli před rokem
a jsou úspěšní. Domlou-
vají rodičům, aby se na
výchově dětí dohodli
mimo soudní síň.

JIŽNÍ MORAVA Před rokem hodo-
nínský soud zavedl novou metodu
– snaží se rodiče po rozchodu při-
mět, aby se na výchově dětí dohod-
li a nehádali se. Podařilo se jim to
ve 129 případech, jen v šesti byli ne-
úspěšní. Takzvanému cochemské-
mu modelu proto fandí stále více
autorit v taláru a rozšiřuje se do dal-
ších jihomoravských měst. Od za-
čátku října spustil novou praxi
soud pro Brno-venkov, zaškolují se
také v Břeclavi.
Tentomodel se již v západních ze-

mích roky běžně praktikuje. Soud-
ce si před zahájením samotného lí-
čení, v němž má rozhodnout o péči
o děti, pozve rodiče na schůzku
a doporučí jim odbornou pomoc.
K ruce jim je soudní tajemnice, kte-
rá s nimi probere celou situaci a na-
vrhne postup. Pokud rodiče souhla-
sí, zajistí termín u psychologa nebo
v poradenském centru, s kterým
soud spolupracuje. Odborníci na
ně apelují, že hádky mají negativní
dopad na děti, a proto je v jejich zá-
jmu, aby spory urovnali. Pokud se
to podaří, soud již netřeba.
„V posledních letech dramaticky

narůstá počet konfliktních rozcho-
dů. Spíše se to týká velkých měst
a jejich aglomerací. Součástí rodi-
čovského sporu se stává nezletilé
dítě. Proto jsme se rozhodli řešit
svěření do péče pomocí cochem-
ské praxe,“ vysvětlil soudce pro
Brno-venkov Michal Hoskovec,
proč zavádí novou praxi, na kterou
se přes půl roku připravovali.

Inspirovali se u soudů, kde už pra-
xe původem z Německa funguje.
Mezi nimi je i Hodonín, kde jen za
minulý rok řešili celkem zhruba
600 případů týkajících se svěření
dítěte do péče.
„V cochemském modelu budeme

i nadále pokračovat ve spolupráci
s ostatními subjekty. Podle aktuální
statistiky jsme v tomto režimu řešili
celkem 135 případů. Neúspěšné
činí 4,5 procenta,“ nastínil mluvčí
hodonínského okresního soudu
Petr Motyčka.
Ve snaze zažehnat spory mezi bý-

valými partnery pomáhají soud-
cům v Hodoníně zkušení terapeuti.
Zaměřují se i na děti, pro které je
rozchod rodičů traumatizující. Zdej-
ší Centrum pro rodinu a sociální

péči například organizuje Dětského
průvodcem rozvodem. Dva terape-
uti rozebírají s dětmi, co je v souvis-
losti s rozchodem rodičů trápí.
A to je problém právě v Břeclavi,

kde by rádi cochemskou praxi také
plnohodnotně zavedli, ale nemají
k ruce potřebné psychology. „Jsme
této metodě naklonění a v někte-

rých řízeních už ji používáme díky
velmi dobré a intenzivní spolupráci
s místním orgánem sociálněprávní
ochrany dětí. V Břeclavi však zatím
neexistuje žádná spolupracující or-
ganizace jako bezplatná psycholo-
gická poradna či manželská porad-
na, kam by mohli soudci rodiče od-
kázat, nemůžeme proto principy
cochemské praxe v současné době
u našeho soudu zcela aplikovat,“
vysvětlila mluvčí břeclavského sou-
du Lucie Labudová.
Rodiče by to přitom uvítali. Mno-

zí si uvědomují, že děti nesmí zata-
hovat do hádek. „Máme již starší
děti, a přesto řízení o svěření do
péče nesly těžce. S manželem jsme
se hádali,mnohdy úplně kvůli hlou-
postem. Někdy je potřeba, aby vám
otevřel oči někdo třetí nezávislý
s odbornými zkušenostmi. Cochem-
skou praxi proto vnímám jako pro-
spěšnou. Možná tak jde zachránit
i vztahmezi partnery, kdyžmezi se-
bou zažehnají spory,“ domnívá se
žena z Břeclavska, která se nedáv-
no rozvedla.
Podle odborníků bude konflikt-

ních rozchodů pravděpodobně stá-
le přibývat. „Problémy jsou skuteč-
ně ve velkých městech. Důvodů je
několik. Na vesnici pořád lidé dodr-
žují určité zvyky a jsou věřící, proto
se tak často nerozcházejí. Roli ale
hraje i ekonomické hledisko. Ženy
ve velkých městech vydělávají více
peněz, proto jsou soběstačnější
a nebojí se rozchodu. Dokážou se
postarat o sebe i děti,“ míní klinic-
ký psycholog Petr Válek působící
v brněnské organizaci Spondea.
Pomoc soudům nabízí spolek Co-

chem. Jeho zakladatelka Markéta
Nováková komunikuje se soudci
a vysvětluje výhody nové metody.
„Celorepublikově přibývá soudů,
které chtějí cochemskou praxi za-
vést. Někdy je to spojeno s generač-
ní výměnou soudců,“ nastínila No-
váková. Cochemský model vznikl
v roce 1992 v německém regionu
Cochem-Zell v souvislosti s legisla-
tivní změnou v oblasti sociálněpráv-
ní ochrany dětí. Postupně se tato
metoda rozšířila do dalších spolko-
vých zemí i do zahraničí. Zejména
ve skandinávských státech, ale také
v Británii nebo Japonsku má
úspěch.

Enotéka: nejkrásnější výhled
na Znojmo a 120místních vín

případů svěření
dítě do péče řešil
loni Okresní soud
v Hodoníně.

BRNO Kukavůz projíždí brněnský-
mi ulicemi a zastavuje u restaurací,
veřejných a školních jídelen, domo-
vů důchodců nebo u výroben lahů-
dek. Místo kontejnerů a popelnic
ale nakládá speciální uzavíratelné
barely. Jejich obsah tvoří to, co
strávníci nezkonzumovali nebo co
vzniklo při přípravě jídel. Město
nyní přišlo s nápadem, jak tuto ne-
vábnou směs zužitkovat.
„Chceme postavit bioplynovou

stanici a tam zbytky svážet. V Brně
máme oficiálně přiznaných pět ti-
síc tun gastroodpadu ročně, ale po-
tenciál je mnohem větší,“ říká ná-
městek brněnské primátorky pro ži-
votní prostředí Petr Hladík
(KDU-ČSL).

Podle zákona mají restaurace, jí-
delny a jiné podniky veřejného
stravování povinnost zbytky ekolo-
gicky likvidovat, ale ne všichni to
skutečně dělají. „Není výjimkou, že
část vylijí někam do kanálu, což je
špatně,“ říká náměstek Hladík.
Dříve se zbytky z jídelen používa-

ly například jako krmivo pro prasa-
ta. To ale dnes zákon neumožňuje.
A tak by právě bioplynová stanice
pomohla problém řešit.

Předběžné náklady na výstavbu
stanice, které by se podle Hladíka
ujala městská společnost pro svoz
a likvidaci odpadu SAKO, se pohybu-
jí kolem 150milionů korun. SAKO za-
tím pracuje na předběžné studii, co
by nová bioplynka obnášela.

„Nápad se nám líbí, ale zatím je
v zárodku. Potřebujeme ho prově-
řit z hlediska dostupnosti vstupní-
ho materiálu, i když si myslíme, že
ho bude dost,“ poznamenal mluvčí
společnosti SAKOMartin Drozd.
Zatím není jasné, kde bude zaříze-

ní stát. „Máme několik variant včet-
ně pozemků vedle areálu firmy v Je-
dovnické ulici, kde jsme přikoupili
pozemky, ale musíme zvážit i mož-
nost dopravy a zatížení životního
prostředí,“ vysvětlil Drozd.
Společnost sváží gastroodpad už

nyní na základě dohody. „Je to pla-
cená služba pro živnostníky a fir-
my. Dodáváme jim i speciální
soudky a uzavíratelné popelnice,
které při svozu vyměníme za čisté.

Odpad pak vozíme do externí bio-
plynky ve Vyškově,“ popsal
Drozd.
Pokud bioplynku postaví v Brně,

nebude už potřeba zbytky nikam
vozit. „Navíc počítáme, že bychom
bioplyn dodávali do plynárenské
sítě nebo jako pohon do aut,“ dopl-
nil Drozd. Na brněnský bioplyn by
podle náměstka primátorky mohly
jezdit i vozy právě firmy SAKO.
Nakládání s gastroodpadem má

svoje přesné předpisy, jídelny
nebo restaurace si kvůli jejich plně-
ní najímají externí firmy. „Jednou
týdně nám nasmlouvaná firma do
kafilerky odváží obvykle čtyři dva-
cetilitrové barely, kterémusím skla-
dovat v chladírně,“ vysvětlil Dušan

Hanák, vedoucí jídelny Střední ško-
ly v Charbulově ulici.
„Pro mě je důležité potvrzení, že

zbytky jsou likvidované podle záko-
na. Pokud by se toho ujalo město
a mělo by to přinést něco dobrého,
nemáme s tím problém,“ pozname-
nal Hanák.
Jednou ze zhruba 80 firem, škol

a provozoven, od kterých SAKO
sváží gastroodpad, je i restaurace
Radegast SportPub na náměstí Svo-
body. „Pro nás by se tím nic nezmě-
nilo. Barely nám odvážejí podle do-
mluvy a funguje to. Pochopitelně
by bylo příjemné, kdyby se v souvis-
losti s bioplynkou svoz zlevnil,“ po-
znamenala provozní Monika Meco-
vá. —Milada Prokopová

600
sporů rodičů o dítě
zkoušeli soudci na-
rovnat cochemskou
metodou.

Zbytky z jídelen a restaurací v Brně se promění v plyn

případů se podaři-
lo dotáhnout do
úspěšného konce.
Rodiče se dohodli.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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„Jsme této metodě
naklonění, už ji
používáme díky
dobré spolupráci
s místním orgánem
sociálněprávní
ochrany dětí.“
Lucie Labudová
mluvčí břeclavského soudu

Veronika Horáková
redaktorka MF DNES
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Domluvte se!
Apeluje stále víc
soudů na rodiče

Designová kavárnaArchitektonické řešení nově otevřené enotéky pochází z dílny úspěšné kanceláře
Chybik+Kristof. Ve vstupní části zaujme originální víceúrovňová kavárna. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Co ještě Brno chystá
v likvidaci odpadu

● Automatická třídicí linka – 209
milionů korun.
Ročně zpracuje 7 tisíc tun plastu
a 8 tisíc tun papíru ze žlutých
a modrých kontejnerů. Dokáže vy-
třídit odpad z 99 %. Postaví ji v are-
álu firmy SAKO v Jedovnické ulici.
Stát by měla v roce 2021.
● Nový kotel na spalování odpa-
du – 1,7 miliardy korun.
Kotel zvládne 110 tisíc tun odpadu,
který už nelze třídit, ročně. Teplo
se využije na výrobu elektřiny a na
vytápění domácností. SAKO ho
chce vybudovat do roku 2023.


