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TRUTNOV Do doplňujících senátor-
ských voleb v Trutnovském obvo-
dě se pokoušela probojovat neú-
spěšná uchazečka o prezident-
skou kandidaturu Terezie Holov-
ská. Bývalou místostarostku Pra-
hy 8 známou pod přezdívkou
„mlsná tygřice“ ale tamní radnice
do boje o senátorské křeslo neza-
registrovala. U téměř poloviny
podpisů na petiční listině chyběly
potřebné údaje.

Holovská nasbírala 1133 podpi-
sů od občanů, které jí měly poho-
dlně vstup do volebního klání zaji-
stit. Horní hranice je tisíc podpisů
od občanů z daného volebního ob-
vodu. Radnice ale 534 podpisů
prohlásila za neplatné. Na petiční
listině totiž místo adresy trvalého
pobytu zhruba polovina občanů
uvedla pouze obec. Na to radnice
Holovskou upozornila už minulý
týden a vyzvala ji k odstranění ne-
dostatků. Místo toho úředníci do-
stali šestnáctistránkovou výzvu.
Holovská jejich postup ostře kriti-
zuje. Proti odmítnutí registrace se
hodlá odvolat ke Krajskému sou-
du v Hradci Králové.

Senátorské křeslo se uvolnilo
poté, co senátor Jiří Hlavatý (za
ANO) získal ve sněmovních vol-
bách poslanecký mandát. Hlavatý
následně řekl, že se postu poslan-
ce vzdá a o mandát senátora se
bude v doplňujících volbách zno-
vu ucházet.

Holovská už „zatopila“ prezi-
dentským kandidátům. Registraci

pěti z nich zpochybňuje u Nejvyš-
šího správního soudu. Vyčítá jim
duplicitní nominační podpisy po-
slanců a senátorů. Soud o tom roz-
hodne příští týden. kk
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PRAHA Byl to geniální tah. V se-
dmdesátých letech uvedla americ-
ká společnost Monsanto na trh vý-
robek, který účinně likvidoval ple-
vel. Spolu s ním ale zároveň vyvi-
nula odrůdy plodin, které vůči
němu byly rezistentní. Bylo po
plevelu, obilí rostlo. Přípravek
s názvem Round Up, jehož nej-
účinnější složkou je glyfosát, se
brzy rozšířil. Mezi nejprodávaněj-
ší hubiče plevelu patří dnes
i u nás. Roste však vůči němu od-
por – podle Mezinárodní agentu-
ry pro výzkum rakoviny je gly-
fosát karcinogenní.

Ostře sledovaná debata o tom,
zda mu prodloužit licenci pro pro-
dej, vyústila minulý týden v hlaso-
vání členských států EU, včetně
Česka, pro prodloužení. Jen krátce
poté vydalo ministerstvo zeměděl-
ství zprávu, že chce jeho používá-
ní v tuzemsku omezit. Není ale za-
tím jasné, jak a kdy – ministerstvo
teď zjišťuje, jak to udělat. „V sou-
časnosti analyzujeme, jaká forma
případného omezení by byla neje-
fektivnější. Budou zvažována
všechna negativa i pozitiva jednot-
livých variant,“ napsala LN mluv-
čí ministerstva Markéta Ježková.

Česko, které podpořilo prodej
na následujících pět let, se opíralo
mimo jiné o další studie, které
provedla Evropská agentura pro
chemické látky nebo Evropský
úřad pro bezpečnost potravin. Ty
tvrdí, že samotný glyfosát rakovi-
notvorný není. V debatě, která
prodloužení licence předcházela,
často padala i obava, že kvůli zá-
kazu by mohli zemědělci začít po-
užívat náhrady, které by byly dale-
ko rizikovější než právě glyfosát.
„Glyfosát je jeden z nejbezpečněj-
ších přípravků na ochranu rostlin
a možnosti jeho náhrady přinášejí
zároveň řadu úskalí. Chemické
náhrady glyfosátu, například
dikvát, jsou často látky s podstat-
ně významnějšími riziky,“ říká
Ježková.

Nejnezbytnější případy
Nově by například mohli účinný

herbicid aplikovat jen proškole-
ní profesionální pracovníci.
Mezi další zvažované varianty
patří zákaz používat ho před
sklizní, protože existuje riziko,
že se za krátkou dobu od aplika-
ce může podepsat na potravi-
nách. To by se ovšem netýkalo
jen glyfosátu, ale i dalších chemi-
kálií. „Je nutné zvážit i nechemic-
ké alternativy a jejich výhody
a nevýhody. Jde například o pou-
žití horké vody, tepla, ručního od-
straňování plevelu, což může být
v řadě případů komplikované, ča-
sově náročné a případně i náklad-
né,“ přibližuje Ježková, kudy se
bude debata ubírat. Ve hře je
i zákaz postřiku v obcích a mís-
tech, kam chodí veřejnost. Nebo

pravidlo, že namísto plošného po-
užití by ho zemědělci směli pou-
žívat jen na místech, kde je ple-
vel vytrvalý.

S tím souhlasí i Agrární komo-
ra. „Když to vezmu pragmaticky,
bylo by dobré glyfosát ponechat
jen pro nejnezbytnější případy,
tedy u trvalých plevelů. Ne u tak-
zvané desikace, která nahrazuje
přirozené zasychání před sklizní.
To je nadbytečná operace, kterou
si zbytečně zamořujeme pole,“
řekl LN analytik Agrární komory
Jiří Felčárek. Jinak se dá podle
něj s plevelem bojovat přiroze-
ným obděláváním půdy, napří-
klad mělkou orbou po sklizni
nebo hlubokou orbou. „To jsou
věci, které dlouhodobě fungují,

jsou zaběhnuté a je na to mechani-
zace,“ vysvětluje Felčárek.

Používání glyfosátu už nějaký
čas kritizuje například Hnutí
Duha, které prosazuje jeho úplný
zákaz. Kritizovalo však i rozhod-
nutí ministerstva o jeho omezení,
podle hnutí by totiž mělo minister-
stvo zavést všechny zvažované
varianty, nejen část z nich.

Konflikt zájmů
Hnutí Duha nebo například další
„zelená“ organizace – Green-
peace – nejsou se svou kritikou
samy. Petici za zákaz herbicidu
podepsalo více než milion Evro-
panů a proti se stavěli i poslanci
Evropského parlamentu. Mezi
nejhlasitější z těch českých patří

Pavel Poc (ČSSD). A to i kvůli
studiím, o které se opírá zmíněný
Evropský úřad pro bezpečnost po-
travin (EFSA). „Několikrát jsem
na různých místech říkal, že situa-
ce, kdy EFSA vydává stanoviska
o bezpečnosti aktivních substan-
cí, jež platí žadatel o licence, auto-
maticky vzbuzuje podezření
z konfliktu zájmů. Žadatelé o li-
cenci jsou na výsledku ekonomic-
ky závislí a jen těžko lze předpo-
kládat, že by ochotně dodávali stu-
die, které hovoří proti jejich pro-
duktu,“ napsal LN europoslanec
Poc. Navíc upozorňuje na to, že
studie nejsou veřejně publikova-
né vědecké práce a nejsou ani ni-
kde registrovány, takže žadatel
o licenci není povinen předložit

všechny, které pořídil. A může tu-
díž dodat jenom ty materiály, kte-
ré mu vyhovují.

U glyfosátu, a americké společ-
nosti Monsanto, jejímž výrobkem
je Round Up, se tak už jednou sta-
lo. Soud v Kalifornii v roce 2013
nařídil zveřejnit dokumenty fir-
my, které mají dokazovat, že udě-
lování licence bylo ovlivňováno.
„Vzhledem k tomu, že studie pou-
žité v USA jsou víceméně tytéž
jako ty, které byly předloženy
EFSA, musíme brát riziko velmi
vážně,“ doplnil Poc. Tím vším by
se mohl na úrovni Evropského
parlamentu zabývat vyšetřovací
výbor. Podle Poce by o něm mělo
být rozhodnuto v nejbližších
dnech.
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Karcinogenní zabiják plevele
■ Herbicid se používá na hubení plevelů, především
těch, které konkurují zemědělským plodinám.
Na trh ho uvedla americká společnost Monsanto
v 70. letech ve výrobku Round Up.

■ Podle různých studií, například Mezinárodní
agentury pro výzkum rakoviny, je glyfosát
karcinogenní. Respektive je karcinogenem typu 2A,
což znamená, že jsou důkazy o tom, že způsobuje
rakovinu u pokusných zvířat. V případě člověka
jsou důkazy považovány za omezené.

Podzemní vody
■ V roce 2016 překročilo
86,8 % českých podzemních
vod některý z limitů znečiš-
tění. Hlavně šlo o pesticidy
používané především k oše-
třování energetických plodin,
jako je řepka nebo kukuřice.

■ V podzemních vodách se
objevují i herbicidy pro
ošetřování obilovin.

Zamořené řeky
■ Podle Zprávy o stavu vodního
hospodářství v roce 2016 je ve
sledovaných tocích přítomen mimo
jiných pesticidů také glyfosát.

■ V nejvyšších koncentracích
byly pesticidy měřeny na menších
tocích pod velkými městskými
a průmyslovými aglomeracemi,
jako je například Lužická Nisa,
Svratka, Bílina nebo Dřevnice.

Glyfosát
N-(fosfonomethyl)glycin
je širokospektrální systémový
herbicid a desikant plodin,

organická sloučenina obsahující
fosfor, konkrétně fosfonát.

Startujeme,
hlásí horská
střediska

Terezii Holovské se nepovedlo zařadit
mezi prezidentské kandidáty, teď do-
padly stejně i její senátorské ambice.
Opět pohořela na formálních náležitos-
tech. FOTO RICHARD CORTÉS

Další rána pro politické
ambice „mlsné tygřice“

KRKONOŠE Většina velkých hor-
ských středisek zahájí o víken-
du sezonu. Snímek je z krko-
nošského areálu na Černé hoře.
Tam mají lyžaři od včerejška
k dispozici sedm kilometrů
sjezdových tratí místo dosavad-
ních čtyř. Víkendovému lyžo-
vání nahrává počasí. Dnes pře-
chází přes české území studená
fronta a pak se budou teploty
držet na nule. dom FOTO ČTK

ZAČÁTEK ZIMNÍ SEZONY

POLICIE

Řidič sanitky
nadýchal 1,3 promile,
když vezl pacienty
ZNOJMO Řidič sanitky, který ve
Znojmě převážel dva pacienty, na-
dýchal 1,3 promile alkoholu. Po-
dle mluvčí záchranné služby Jiho-
moravského kraje Hedviky Kro-
páčkové nešlo o jejich zaměstnan-
ce. „Nejednalo se o sanitu jihomo-
ravské záchranné služby, ale prav-
děpodobně o některou z převozo-
vých služeb,“ uvedla. Policisté za-
stavili sanitku s čtyřiačtyřicetile-
tým řidičem při silniční kontrole

poslední listopadovou sobotu
ráno. Vzhledem k tomu, že se muž
mohl protiprávního jednání dopus-
tit při výkonu zaměstnání, při kte-
rém je vliv návykové látky zvlášť
nebezpečný, hrozí mu odnětí svo-
body až na tři léta. čtk

SOUD

Za smrt plavce pod
člunem dostal
policista podmínku
CHEB Čtrnáctiměsíční trest s pod-
míněným odkladem na 18 měsíců
udělil soud v Chebu policistovi
Richardu Jechovi za to, že policej-

ním člunem na přehradě Jesenice
smrtelně zranil plavce. Podle sou-
du nepřizpůsobil jízdu na člunu
podmínkám na vodě a počasí. Tra-
gická nehoda se stala v červenci
2015. Dvoučlenná policejní hlíd-
ka, s níž jel na lodi ještě člen ry-
bářské stráže, tehdy na rozvlněné
hladině přehrady narazila člunem
do plavce. Lodní šroub jej smrtel-
ně zranil na hlavě. Soudkyně
Věra Mathauserová rozhodnutí
zdůvodnila tím, že Jecha porušil
zákon o vnitrostátní plavbě. Byl
si vědom, že se s člunem pohybu-
je v místě, kde není plavání nijak
omezeno, a nepřizpůsobil rych-
lost a následně přehlédl plavce
a smrtelně jej zranil. čtk

PREZIDENTSKÉ VOLBY

Krádeži podpisů soud
neuvěřil a Tomanovu
stížnost zamítl
BRNO Josef Toman nebude kandi-
dovat na prezidenta. Nejvyšší
správní soud zamítl jeho stížnost
proti postupu ministerstva vnitra,
které Tomana do přímé volby hla-
vy státu nepustilo. Předložil jen
11 občanských podpisů. Pro tvrze-
ní, že archy se 75 tisíci podpisů ně-
kdo ukradl při poštovní přepravě
nebo že je na ministerstvu někdo
vyměnil za prázdné listy, neexistu-
je žádný doklad. čtk

Stát hledá způsob, jak hubit plevel
Poté, co Česko zvedlo ruku pro prodej glyfosátu na dalších pět let, se ozvalo ministerstvo zemědělství, že chce herbicid omezit


