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Česko dál vysychá. Stav vegetace se do konce
roku už nezlepší, říkají klimatologové

Extrémnísuchosužujeužpůl
ku Česka a půda ztrácí vlh
kost téměř na celém území
republiky.Nejhorší situace je

podle aktuálních map portálu In
tersucho.cz nadále ve východních
a severních Čechách. Ale i v sever
ní části jižníMoravy, na Brněnsku
a Blansku, na Hané a Vysočině.
Sucho se negativně projevuje jak
nakondici vegetace, tak inazemě
dělství – přes 60 okresů hlásí po
kles výnosů.
„Největší dopady bude mít su

cho nadále hlavně na vodních to
cích a podzemních vodách,“ oče
kává klimatolog Pavel Zahradní
ček z portálu Intersucho a Ústavu
výzkumu globální změny AV ČR.
Pesimisticky hodnotí situaci ime
teorologové.
Roste rovněž podíl ploch s defi

citem vláhy více než 80milimetrů
oproti obvyklému stavu. To je po
dle Zahradníčka extrém. Vegetace
schne a stromy připomínají pod
zim. Podle vědce se jejich stav už
letos nezlepší. „Pokud výrazně ne
zapršínapodzimasněhovánadílka
vziměnebudesilněnadprůměrná,
taksebohuželmůžemedočkatpo
dobné situace i v příštím roce, kdy
hlavněhydrologický stavbudeve
lice špatný,“ řeklHNZahradníček.
Nedostatek pitné vody pro oby

vatele ale nehrozí, ujistili ve středu
na jednánívládyministřiživotního
prostředí a zemědělství. Problémy
se zásobováním vodou by mohly
mít nicméně obce, které ji čerpají
z malých zdrojů. Proto už šedesát
kaobcí s rozšířenoupůsobností za
kazujenapříkladnapouštětbazény
nebozalévat zahrady zvodovodní
ho řadu.
Škody sčítají i zemědělci. Polo

viční bude ve srovnání s loňským

rokempodleodhadůsklizeňmáku,
propadne až o 30 procent. Stejně
tak sklizeňchmele, kteráprávě za
čala. Meziročně klesne o 7,5 pro
centa i sklizeň obilí. Problémy bu
dou i s jeho kvalitou, říká mluvčí
Agrární komory ČR Jiří Felčárek.
„Cukrovka a brambory jsou za

tím na polích, pokud nepřijdou
deště, může to být 20–30 pro
cent dolů. Lokálně jsou problémy
i s travními porosty, místy jsou
sklizněnapoloviněběžného roku.
Například cena sena vzrostla již
trojnásobně,“ dodává Felčárek.

Představenstvo Agrární komory
dopady sucha nyní vyhodnocuje
azveřejní je tentopáteknazasedá
nív rámciagrosalonuZeměživitel
ka v Českých Budějovicích.
Agrárníci dlouhodobě volají

po tom, aby vznikl fond těžko po
jistitelnýchrizik, kterýbyumožnil
zemědělcůmpojistit seproti suchu
nebomokruvdobědozráváníobilí
a dalším událostem.
Nyní je podle Felčárka tatomyš

lenkaopětaktuální.Ofondusevšak
mluvíuždesetiletí,astáleneexistu
je. Původně měl fungovat od roku

2016,pakdovoleb, aleani tominis
terstvo zemědělství nestihlo.
Zemědělcimajípodleprezidenta

AgrárníkomoryZdeňkaJandejska
potíže s plánováním, protože ne
vědí, co nakonec přivezou do sto
doly. „Pole, která dávala například
na jižní Moravě osm až devět tun
obilí, dnes při stejných nákladech
na vstupechurodí sotva polovinu,
cožnelzeustát,“ řeklHNšéf agrár
níků. V ohrožených oblastech se
musí podle něj situaci přizpůso
bit. „Může to být kapková závlaha
především pro speciální plodiny

Šárka Mrázová
sarka.mrazova@economia.cz
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sucho,
a polovinu
území dokonce
extrémní
sucho.

Strana ztratila
dynamiku
a namísto obrody
řeší, kdo bude mít
jaké ministerstvo.
Vladimír Novák
Starosta Prahy 10 ke svému
vystoupení z ČSSD. Na podzim
plánuje kandidovat na magistrát
na kandidátce hnutí Starostové
pro Prahu.

■ ČESKO

Odbory OSZSP vyhlásily
stávkovou pohotovost
Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče ČR (OSZSP) v pátek vyhlásil stávko‑
vou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela
slib o plošném desetiprocentním růstu
platů v oboru od příštího roku. Dalším
krokem bude výzva zaměstnancům v ne‑
mocnicích, aby začali dodržovat počet
hodin přesčasů daný zákoníkem práce.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
(ANO) s rozhodnutím odborů nesouhlasí.

■ ČESKO

V Tatobitech neproběhnou
komunální volby, chybí lidi
Ve Vesnici roku 2018 v Libereckém kraji
se v říjnu komunální volby neuskuteční.
V Tatobitech na Semilsku není dostatek
kandidátů. V obci s 550 obyvateli ale lidé
k volbám půjdou, je totiž součástí senát‑
ního obvodu 35 Jablonecko a Semilsko,
a tak budou volit senátora. Komunální
volby se tam uskuteční v náhradním
termínu. V Libereckém kraji jde o jediný
případ.

■ Z TWITTERU

Hojně se zde diskutuje, že prezident se
odmítá vyjádřit k 50. výročí sovětské
okupace. Za sebe jsem rád, že zatím
neodeslal zvací dopis.

@jiri_nantl
Jiří Nantl, expert ODS pro výzkum a inovace

■ ČESKO

Na Žďársku hynou kvůli
suchu raci
Pracovníci Chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Žďárské vrchy se snaží za‑
chránit raky říční v takřka vyschlém
Honzovském potoce u Žďáru nad
Sázavou. Někteří už uhynuli, živí končí
v nedalekých rybnících. Živočichy smějí
přemísťovat jen odborníci. Laik by mohl
zaměnit ohroženého raka říčního za jiný
druh přenášející račí mor, což by vedlo
k naprosté decimaci račí populace.

jako zelenina, ovoce, chmel nebo
réva, ale i důraznější šlechtění su
chuodolnýchodrůd,důraznavětší
retenci a kumulaci vody v krajině
a její opakované využití,“ míní.
Odalšímpostupustátubude jed

nat v příštích dnech krizová sku
pina. MŽP na sucho z evropských
dotacívyčlenilo13,5miliardykorun.
Skoro 7,5 miliardy má jít na zdro
je pitné vody. S vodohospodáři
a meteorology připravuje systém
HAMR,kterýmáúřadyinformovat
o aktuálním stavu sucha. Měnit se
má i vodní zákon.
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