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ZBYNĚK PETRÁČEK

Z dá se, že ministr Marian
Jurečka chce české ze-
mědělce převychovat.

Vštípit jim péči o půdu po dob-
rém či po zlém. Kdo s ní bude
hazardovat, tomu se zúží peně-
zovod dotací. Je za tím nějaká
ideologie? Kdepak.

Je za tím pud sebezáchovy,
prostá úvaha, že jinak se postu-
pující eroze a s ní spjaté nebla-
hé jevy (povodně) nepřibrzdí.
Kdo chce vidět rozdíl v péči
o zemědělskou půdu názorně,
ať se vypraví jako turista na čes-
ko-rakouské pomezí, třeba do
Podyjí. Na obou stranách hrani-
ce jsou stejné přírodní podmín-
ky i stejné klima, ještě před sto
lety to byl jeden stát. A přece je
rozdíl očividný.

V Rakousku pořádek a opečo-
vávaná malá pole s mezemi a re-
mízky, na naší straně prozrazu-
je už samotná držba půdy ná-
sledky komunistické kolektivi-
zace. Velké lány rostlinných
monokultur nelze naráz zrušit.
Nepodařilo se to ani na výcho-
dě Německa 27 let po sjednoce-
ní. Ale v zá-
jmu sebezá-
chovy i státu
je působit na
zemědělce
tak, aby se
aspoň blížili
rakouské
úrovni péče.

MILAN ROKOS

LONDÝN/PRAHA Britská metropole
včera ráno zažila už pátý teroristic-
ký útok v letošním roce. Výbuch
v londýnské stanici metra Parsons
Green se sice obešel bez ztrát na
životech, 29 lidí ale bylo zraněno.

Neznámý útočník umístil im-
provizovanou nálož do bílého
kbelíku ve vlaku, který směřoval
z Wimbledonu do centra Londý-
na. K výbuchu došlo krátce před
půl devátou. Ohnivá koule vznik-
lá explozí popálila část pasažérů,
kteří se snažili utéct: „Nastal abso-
lutní chaos, bylo to děsivé, proto-
že jsme v jednu chvíli mysleli, že
bychom tam mohli zůstat uvězně-
ni. Slyšel jsem těhotnou ženu, kte-
rá ztratila boty a upadla,“ popiso-
val chvíle po útoku 25letý Ryan
Barnett, který cestoval do práce.

Policie včera oznámila, že pátrá
po pachateli a podle záběrů z prů-
myslové televize už vytipovala po-
dezřelého. Do uzávěrky tohoto vy-
dání LN ale nikoho nezadržela.
K útoku se večer prostřednictvím
své propagandistické agentury
Amak přihlásila organizace Islám-
ský stát. Více čtěte na straně 5

ELIŠKA NOVÁ
MARTIN SHABU

PRAHA „Stává se to vždy, když při-
jde silný liják. Všechna ornice,
která je na povrchu, se spláchne
dolů a steče do vsi,“ popisuje Ka-
rel Ferschmann, starosta Němčo-
vic na Rokycansku. Obec kvůli
trápení s bahnem žalovala místní-
ho zemědělce. Trvalo čtyři roky,
než jí dal soud za pravdu a přikle-
pl jí tři sta tisíc korun náhrady.

Problém s erozí je však mnohem
vážnější. „V Česku je ohrožena až
polovina půdy. V první fázi chce-
me výrazně zpřísnit pravidla pro
hospodaření zemědělců tam, kde
je situace nejvážnější,“ potvrdil
LN ministr zemědělství Marián Ju-
rečka (KDU-ČSL). Jednat by se
mělo o čtvrtinu postižené plochy.
Mezi nejohroženější oblasti patří
Rokycansko, Polabí a okolí řeky
Moravy.

„Každoročně eroze zapříčiní ško-

dy v hodnotě čtyř miliard korun,“
upozorňuje Jurečka. Státu proto do-
šla trpělivost a od ledna hodlá změ-
nit podmínky pro vyplácení dotací
EU určených pro zemědělce, jde

o 34 miliard ročně. Od nového
roku se tak bude více přihlížet
k tomu, zda hospodaří s půdou šetr-
ně. Problémům s erozí lze totiž za-
bránit například zatravňováním.
Vhodné je i střídání plodin. Na-
opak jako problematické se z pohle-
du eroze jeví pěstování kukuřice.

Na změnách nyní pracují minis-
terstva zemědělství a životního
prostředí. Zástupci největších far-
mářů se však brání. „Vyhláška ne-
přinese nic pozitivního, protože je

připravovaná od stolu. Nebyli při-
zvaní agronomové z praxe. U nás
zkrátka rozhodují nekompetentní
rádoby odborníci,“ napsal LN
Zdeněk Jandejsek, prezident
Agrární komory. Podobně reago-
val exšéf komory senátor Jan Ve-
leba (SPO): „Bude to další admi-
nistrativa ministra Jurečky s nulo-
vým přínosem.“ Materiál se změ-
nami by měla schválit vláda už
v říjnu.
Pokračování na straně 4

ORIENTACE

Topol: Po smrti
už snad nic není

Se spisovatelem Jáchymem Topolem
o putování po severních krajích,
o štěstí z trvající svobody, o bolesti
z odchodu blízkých i o tátovi a jeho
venkovanství. A také o jeho poslední
pochmurné, ale úspěšné knížce
Citlivý člověk. strany 24 a 25

ČESKÁ POZICE

Je stárnutí rizikový
faktor chorob?
Během několika desetiletí budeme
pravděpodobně umět zpomalovat
stárnutí a prodlužovat život
v relativním zdraví. strany 13 a 14

RELAX

Zabijáci sexu
Doba přeje sexuálním radovánkám
víc než kdy jindy. Zájem o ně ale
upadá. Ochladli Japonci, Američané,
Britové. Mění se i sexuální chování
Čechů. strany 31 a 32

Jedna ze zraněných. Při útoku bylo zraněno 29 lidí. Na snímku policistka doprovází dívku u stanice metra Parsons Green. FOTO REUTERS

MARTIN RYCHLÍK

HRADEC KRÁLOVÉ V hradecké hos-
podě Pivovarská brána upíjí z půl-
litru, v němž je natočený tmavý
Gočár, jak se pivo po slavném ar-
chitektovi, který ve městě zane-
chal výraznou stopu, jmenuje.
„Zvažuju už jen dva: Horáčka,
nebo Drahoše,“ říká jistý Petr, kte-
rý si sem zaskočil na jídlo.

Za okny prší. Tam někde ven-
ku putuje po městě prezidentský
kandidát Jiří Drahoš. Je čtvrtek
14. září. Drahošův tým má ve

svém itineráři návštěvu univerzi-
ty, magistrátu, dvou firem, pietu
u sochy T. G. M., kontrolu petiční-
ho stánku a debatu s občany. Po
přespání má ještě zavítat do firmy
Petrof a pak tradá – za voliči ně-
kam jinam.

Ptali se na migranty i na EU
Pátek. Návštěva slavného podni-
ku, který vyrábí klavíry a pianina,
se vydařila. „Hrával jsem na kla-
vír, občas při nacvičování do sboru
jej i používám. Mimochodem: můj
děda v 50. letech seděl dva roky ve

slovenské Ilavě, když byl jako živ-
nostník odsouzen ve vykonstruo-
vaných procesech. Na cele byl s to-
várníkem Antonínem Petrofem,“
řekl LN Drahoš, jenž si na jeden
špičkový klavír včera i zahrál.

Bavil se ale hlavně s lidmi; zají-
mají je především otázky týkající
se EU, migrační krize, ekonomiky
či příchylnosti Česka k Západu.

Podle agentury Focus by Dra-
hoše v prvním kole volilo 13 pro-
cent dotázaných, Miloše Zemana
více než 28 procent.
Reportáž čtěte na straně 3

Převýchova

Exploze v metru: Londýn opět zažil teror

4miliardy
korun

činí dle odhadů škody
způsobené erozí půdy

SLOUPEK LN

PAVEL BARTOŠEK

PRAHA České politiky znepokojila
studie dvou amerických univerzit,
která v 83 procentech vzorků pitné
vody z celého světa odhalila mikro-

plasty. V Česku, kde se jejich vý-
skyt neměří, vyvolalo zjištění roz-
ruch. Odborníci ale uklidňují.

Státní zdravotní ústav upozor-
nil, že v půllitru pitné vody se dle
studie našlo maximálně 34 plasto-
vých vláken. Pro ta sice limity ne-
existují, ale pro jiná, nebezpečněj-
ší jsou limity řádově vyšší. „Pro az-
bestová vlákna je (limit) 3,5 milio-
nu,“ upozornil vedoucí oddělení
hygieny vody Státního zdravotní-
ho ústavu František Kožíšek.
Více čtěte na straně 4

Můj děda seděl s Petrofem na cele
Prezidentský adept Jiří Drahoš uctil památku T. G. M., hrál na klavír a lákal voliče

Ničíš půdu, přijdeš
o peníze, varuje stát
Kvůli negativním důsledkům eroze chystá Česko zpřísnění pravidel pro vyplácení dotací farmářům
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200 let T.G. M. PROTI
VLASTENECKÉ

POLICII

Plasty v pitné vodě?
Odborníci mírní obavy


