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Pruhy pro trolejbusy jsou problém:
řidiči osobních aut nevědí, jak se chovat
Po uzavření Brněnského mostu se
v Jihlavě množí zmatky i nehody

Stoleté

Sucho

Radka Hrdinová
reportérka MF DNES

PRAHA Tak málo vody jako letos
v řekách v květnu nebylo od začátku měření průtoků. Tedy minimálně od 60. let minulého století.
„U větších řek přitom časové řady
sahají sto let do historie, například
na Sázavě se měří od roku 1911,“
říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hydrologové porovnávali průtoky z 11. května. Na absolutních mini-

mech pro tento den byly mimo jiné
Sázava, Lužnice, Labe, Morava či
Svratka.
Spolu s řekami ubývá i vody v rybnících. „Oproti obvyklému stavu
chybí zhruba 40 procent vody,“
uvedl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Voda chybí i pod zemí
Tenčící se řeky nejsou jediným signálem, že by počasí po čtyřech letech sucha mohlo směřovat do ještě většího extrému.
Na úrovni silného nebo mimořádného sucha je podle ČHMÚ už nyní

Hlad firem po pracovní
síle utiší tisíce Filipínců
PRAHA Lék na zoufalost českých firem při shánění kvalifikovaných zaměstnanců nabízí Cesar Averia, šéf
filipínské pracovní agentury EDI
Staffbuilders International.
Do Česka přijel nabízet dovoz filipínských pracovníků – vládní program na zaměstnávání cizinců počítá až s tisícem Filipínců ročně.
„Soustředíme se na kvalifikované
zaměstnance, nedodáváme stavební dělníky a hospodyně. Kolik budeme schopni dodat lidí do Česka, záleží na kapacitě české ambasády na
Filipínách, která zpracovává žádosti o pracovní víza,“ říká v rozho-

62 procent mělkých vrtů, ve kterých hydrologové měří hladinu
podzemní vody. Ještě více než v
předcházejících letech tak hrozí, že
budou na suchu studny.
Do hloubky je proschlá i půda.
Nejhůře jsou na tom východní Čechy a Ostravsko. V okolí Hevlína sucho už nyní dosáhlo extrémní úrovně, kterou odborníci označují jako
bod vadnutí. V půdě už pro rostliny
není žádná použitelná voda.
„Květen přitom bývá obdobím,
kdy přetrvává dostatek vláhy z maxima, které je typické pro březen a
začátek dubna,“ říká Jan Daňhelka.

Vyschlé řeky,
umírající
stromy.
A podle
meteorologů
může být
ještě hůř.
V zimě však bylo málo sněhu, který se letos zcela vyhnul středním a
nízkým polohám, a na jaře málo pršelo. „Největší deficit vykazuje východ území, kde napršela méně
než polovina obvyklého množství
srážek,“ píše se ve zprávě hydrometeorologického ústavu.
Průměrné srážky nestačí
Sucho začalo mnohem dříve než v
extrémním roce 2015, kdy spolu
s vlnami veder vysušilo krajinu až
v letních měsících.
Podobně suchý začátek jara jako
letos byl i v roce 2016, jenže po su-

chém jaru přišel vlhký začátek léta.
A na ten to zatím nevypadá.
Pomohl by jen vytrvalý déšť.
„V předpovědi pro příští týdny jsou
srážky blízké normálu, což nestačí
na zvýšení hladiny řek a maximálně
sníží stres, kterému je vystavena vegetace. Druhá část rovnice je nadprůměrné teplo, které zvýší výpar,“
vysvětluje Jan Daňhelka. Přitom v Jeseníkách a Beskydech již nyní umírají lesy oslabené suchem v kůrovcové kalamitě. Ve velkém usychají i
borovice, jejichž kořeny se ocitly
nad klesající hladinou podzemních
vod. Pokračování na str. 3

Krůček od čtvrtfinále Češi přehráli Francii 6:0

voru pro MF DNES Averia. Slibuje,
že jeho lidé během dvouleté smlouvy od firmy neodejdou, a ujišťuje,
že se zaměstnanec po skončení
smlouvy vrátí domů. Obstarání pracovníka podle něj přijde na zhruba
tři měsíční platy a letenku.
V Česku podle ministerstva vnitra
pracuje na zaměstnaneckou kartu
asi 700 Filipínců. Část z nich dovezla EDI pro společnost Teleplan Prague, která zaměstnává 160 Filipínců na pozici operátor – opravují herní konzole, set top boxy nebo
smartphony. — Jitka Vlková
Rozhovor na str. 6
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V minulosti byl typickým pacientem s diagnózou melanomu muž
kolem padesáti let, často pracující
na zahrádce a vystavující slunci svá
záda. „Dnes se do rizikové skupiny
řadí i mladé ženy do třiceti let, které žene touha po opálení na slunce
a do solárií,“ říká Arenbergerová.
Kožních nádorů stále přibývá,
podle odhadů každý třetí Evropan
starší 65 let je postižen nějakou formou kožní rakoviny. „Hodně to
souvisí s životní úrovní – tedy dovolenými u moře či na horách,“ vysvětluje lékařka. (ph)
Rozhovor čtěte na str. 12
MF DNES XXIX/110
Předplatné 225 555 566
www.mfdnes.cz

Tahák
k maturitě
z češtiny Str. 14

Proč Trump
a Kim zvolili
Singapur Str. 9

„Jedno spálení na slunci
může vést k rakovině“
PRAHA Kožním nádorem je ohrožen každý, říká lékařka Monika
Arenbergerová. „Z praxe víme, že
vysoké riziko vzniku kožních nádorů s sebou nese spálení od sluníčka,“ varuje uznávaná specialistka v
oblasti prevence a léčby kožních nádorů.
„V tomto směru má kůže sloní paměť. Pokud se člověk jednou v životě na sluníčku spálí, existuje vysoký
předpoklad, že se u něj, třeba po
mnoha letech, rozvine rakovina
kůže. Pokud se spálíte v dětství do
puchýřů, zvyšuje se riziko melanomu v dospělosti dvakrát.“

Budou fotky
školáků
tabu? Str. 4

Snadná výhra Čeští hokejisté (zprava Pastrňák, Jaškin, Krejčík) oslavují gól. Národní tým se přiblížil postupu do
čtvrtfinále mistrovství světa. Dnes čeká Čechy poslední zápas skupiny s Rakouskem. Foto: ČTK
Více na str. 22
Cena v zahraničí: Slovensko 1,19 €

Bezstarostná
jízda Petry
Kvitové Str. 20
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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O tolik víc musí pršet,
aby se vyrovnalo zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia.

O tolik se cíleně zvýšil
podíl listnáčů v českých
lesích za posledních
dvacet let.

60 %

Takový podíl půdy
v Česku ohrožuje vodní
eroze, tedy odplavení
kvalitní vrstvy.

Z domova

Koho sucho Stoleté sucho
potrápí
HOUBY
Sucho se projevuje už i na růstu hub. Sezona
jarních hub (třeba smrži nebo kačenky) letos
téměř nebyla. Jestli porostou alespoň v létě, je
ale podle mykoložky Terezy Tejkalové ještě
brzo odhadovat. Houby potřebují nejen
vydatnou zálivku, ale i vlhkost. Když bude
pokračovat sucho, některé druhy se mohou
objevit sporadicky nebo vůbec.

RYBNÍKY

Nedostatek vody je
poznat i na rybnících.
Například třeboňští
rybáři plánují
z rybníků, v nichž
je vody víc, začít
přečerpávat vodu do
těch, kde je už hladina
vody tak nízko, že hrozí
úhyn ryb. Někteří jihočeští
rybáři už omezili sádkovací
kapacity - využívají hlavně ty, kterými voda
protéká. Sucho bude mít vliv i na rekreaci
u rybníků.

PITNÁ VODA

Pitné vody je zatím dost, ale ohroženy jsou zejména
éna
lidé v menších obcích, kteří jsou odkázáni na lokální
lní
vrty či studny. Ve velkých městech zatím problémyy
nehrozí. Vodárny sucho v současné době dokáží řešit.
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Oldřich Vlasák ale upozorňuje, že je nutné, aby se
místo prohlubování studní lidé připojovaly na
vodovody a jednotlivé sítě se prop
propojovali
do větší celků.
opoj
op
oj

LESY

OVOCE

Bezprostředně ohrožená suchem je úroda peckovin,
n,
tedy třeba meruněk a třešní. „Jejich plody v této
době musí nabrat několikanásobek objemu,“ říká
předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Plod
z velké části tvoří právě voda. Pokud nezaprší,
ovoce bude malé. V roce 2015 přišlo sucho později
než letos - v době, kdy dozrávají jablka. „Zhruba
třetina produkce byla malá, vhodná ke zpracování
za zhruba třetinu běžné ceny,“ říká Ludvík.

Pokračování ze str. 2
Vyhlašovat se tedy nebude sucho,
ale stav nedostatku vody. V případě, že v území k tomuto nedostatku
vody dojde, bude zvláštní komise
přijímat opatření podle potřeby.
Dotace na dešťovku
Na boj proti suchu má ministerstvo
životního prostředí několik dotačních programů. Stále je aktuální
Dešťovka, která nabízí peníze na výstavbu akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro zalévání zahrad,

INZERCE

Nevyhnutelná změna
klimatu povede
k nárůstu teploty
nejméně o další
stupeň.
Miroslav Trnka, klimatolog

splachování nebo recyklaci odpadní vody v domácnosti. „V případě
vyčerpání máme v plánu vyhlásit
další výzvu s alokací 200 milionů,“
říká mluvčí ministerstva životního
prostředí Dominika Pospíšilová.
Od května teď resort nabízí až
600 milionů obcím a městům na
průzkum zdrojů pitné vody, rekonstrukce přivaděčů a výstavbu nových.
Čekání na déšť
Pro ty, kteří vyhlížejí déšť, mají

Lesn
Lesníci odhadují, že letos bude
kvůli suchu rekordní množství
kv
vytěženého kůrovcového dřeva.
vytě
Sucho totiž usnadňuje škůdcům
Such
napadat lesní porosty, hlavně
na
smrkové. Lesy ČR odhadují že
sm
vytěží rekordních 9 milionů
kubíků dřeva, z toho zhruba
třetina bude stejně jako loni
z lesů zasažených kůrovcem,
tedy znehodnocené.
přesto nyní meteorologové dobré
zprávy. Aspoň co se týče nejbližších týdnů. Očekávají přibývání srážek tak, jak bývá dlouhodobě
v květnu běžné. A to v podobě bouřkových lijáků. „Srážky budou mít,
zejména ve druhé polovině období,
převážně bouřkový charakter,“
uvedli v dlouhodobé měsíční předpovědi. Pršet začne zítra a v podobě vytrvalého deště i přeháněk vydrží nejméně do konce týdne.
s přispěním Evy Zahradnické
a Alžběty Šimkové

Pokračování ze str. 1
Velmi zajímavá je z tohoto úhlu
Jak se krajina letos vyrovná se su- pohledu bilance velkého sucha, ktechem, přitom nezávisí jen na tom, ré české území postihlo mezi lety
kolik celkem naprší nebo jestli sráž- 1855 a 1875.
ky spadnou v prudkých bouřkách
či ve vytrvalých deštích. Sucho má Povodně sucho nezahnaly
totiž podle Jana Daňhelky z České- „Deficit srážek byl extrémní zejmého hydrometeorologického ústavu na v 60. letech, v 70. letech už srásetrvačnost, která se na základě jed- žek zdaleka tolik nechybělo, ale donoduché bilance srážek nedá vy- pady sucha na vodní stavy byly větší,“ říká Daňhelka. Tak přesné údasvětlit.
Pokud trvá delší dobu, je hladina je – jako mají hydrologové k současpodzemních vod či průtok v řekách nému stavu – pro 2. polovinu 19. století samozřejmě chybí, takže
nižší, než by to odpovídalo aktusrovnání je v mnoha
álnímu množství srážek.
„Zdá se, že systém
ohledech problemamá dlouhodobou
tické, ale k dispopaměť. Voda zřejzici jsou napřímě chybí něklad záznamy
kde, kde to neo průtoku na
vidíme, i když
staroměstto zatím nedokém
jezu
kážeme zav Praze.
chytit měře„Nejníže
O tolik méně pršelo lením. Jsou věci,
byla
voda
tos na východě země
kterým na vodv roce 1874,
oproti jiným rokům.
ním cyklu stále
kdy se tímto
ještě nerozumíúsekem Vltavy
me,“ říká Jan Daňhelprakticky nedalo
ka z Českého hydromeplout,“ dodává Daňhelteorologického ústavu.
ka.
Období, kdy mohli lidé důsledky
Dvě dekády sucha, které sužovaly
tohoto paradoxu sledovat na vlast- obyvatele Čech a Moravy ve druhé
ní oči, zatím na českém území mno- polovině 19. století, v dlouhodobějho nebylo.
ším měřítku nepřerušily ani povodV některých aspektech srovnatel- ně. Do suchého období jich spadá
né sucho s tím, co zažíváme od hned několik. Na jaře 1862 se rozroku 2014, bylo podle Daňhelky vodnilo Labe a v roce 1872 postihla
v letech 1991 až 1993, na to, aby se Berounku povodeň, která zabila dedopady sucha kumulovaly, ale su- sítky lidí a prakticky srovnala se
cho trvalo příliš krátkou dobu.
zemí několik vesnic.

50%

Léto ještě nezačalo,
bazény už mají smůlu

Z

atímco loni začaly zakazovat
radnice napouštění bazénů či
kropení zahrad až v létě, letos
se objevují už od dubna. Třeba v Běhařovicích na Znojemsku mohou
lidé sice zatím ještě zahrady zalévat, ale bazény smějí napouštět jen
se svolením obecního úřadu.
Několik hodin bez vody už byli minulý víkend lidé v Přívěticích na
Rokycansku – došla voda z obecního vrtu. Dvě stovky místních tak nesmějí už od konce dubna nejen zalé-

vat a napouštět bazény, ale ani mýt
vozidla vodou z vodovodu. „Není
to poprvé, co voda došla, vyhlašujeme zákaz opakovaně,“ říká místostarostka obce Adéla Lídlová.
Jenže zásoby vody v obecních
studnách docházejí i jinde. Dočasně omezili užívání pitné vody z vodovodu také ve středočeských Mnichovicích či Masečíně či v Okrouhlicích na Havlíčkobrodsku, kde lidi
vyzvali, aby si kvůli bazénu objednali od distributora cisternu. (eza)

