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Protierozní vyhláška, kterou
označuje ministr životního pro-
středí Richard Brabec (ANO) za
jednu ze svých priorit,  neza -
čne platit letos, ale až od příštího
roku.

Vyhláška, která je nyní v mezi-
resortním připomínkovém řízení,
měla původně vstoupit v platnost
od července. Od roku 2025 by
mělo být díky vyhlášce v ochran-
ném režimu 45 procent zeměděl-
ské půdy. Vyhlášku, na níž spo-

lupracovalo ministerstvo země-
dělství, kritizuje představenstvo
Agrární komory ČR.

„Účinnosti od 1. července ne-
nabyde, zatím hovoříme o roku
2018,“ uvedl Brabec.

„Působnost protierozní vyhláš-
ky bude vztažena na veškerou ze-
mědělskou půdu v ČR, současně
v principu pracuje pouze s  pří-
pust nou ztrátou zemědělské pů-
dy. Samotný způsob zajištění 
této ochrany, například změna

organizace obdělávání či agro-
technických opatření, ale vyhláš-
ka nechává svobodně na samot-
ných zemědělcích,“ řekla již
dříve Dominika Pospíšilová z re-
sortu životního prostředí.

A co náklady?
Vedení Agrární komory uved-

lo, že návrh vyhlášky je nedosta-
tečně připravený a že plánovaná
zpřísnění jdou proti potřebám ze-
mědělské praxe.

„Povinnosti, které vyhláška
ukládá, jsou v rozporu se součas-
nými trendy udržitelného a pre-
cizního hospodaření a přímo
ohrožují konkurenceschopnost
zemědělských podniků a potravi-
novou soběstačnost České repu-
bliky. V poskytnutých materiá-
lech navíc chybí detailní
vyčíslení předpokládaných ná-
kladů na sektor zemědělství,“
konkretizoval výtky prezident
komory Zdeněk Jandejsek.

Prioritou podle komory by mě-
lo být udržování vody v krajině
a adaptační úpravy krajiny.

Předseda Zemědělského svazu
ČR Martin Pýcha řekl, že se ze-
mědělci obávají zvýšených byro-
kratických povinností. Jak už 
dříve uvedlo ministerstvo země-
dělství, stát plánuje i zpřísnění
podmínek pro plochy v ochran-
ném režimu.

Do roku 2021 by měla být po-
dle vyhlášky zajištěna ochrana 25

procent ohrožené půdy, v násle-
dujících pěti letech 35 procent.
Od roku 2025 by měla vyhláška
zajistit ochranu 45 procent výmě-
ry zemědělské půdy.

Podle údajů ministerstva ze-
mědělství je vodní erozí v ČR
ohroženo až 60 procent zeměděl-
ské půdy, v ohrožených až nej-
ohroženějších kategoriích je 
35 procent území. V Česku je ze-
mědělská půda na 54 procentech
výměry země. (ČTK)

Aleš Fuksa
Nepozornost řidiče (64) jedou-

cího z vedlejší silnice stála v so-
botu u Výkleků na Přerovsku ži-
vot motocyklisty (34). „Ten jel
směrem do Výklek, do jízdní
dráhy mu vjel osobní vůz. Došlo
ke střetu a pádu motocyklisty,
který utrpěl zranění, jimž pod-
lehl,“ uvedla policejní mluvčí
Marie Šafářová.

Řidič auta i jeho spolujezdky-
ně z nehody vyvázli bez zranění.
„Orientační dechová zkouška
u řidiče měla negativní výsle-
dek,“ dodala.

„Motocyklista utrpěl vážná
mnohočetná zranění postihující
více částí těla, kterým na místě
bohužel podlehl,“ řekl mluvčí
záchranářů Zdeněk Hošák.

Další motorkář si přivodil váž-
né zranění v noci na sobotu ve

Velkých Karlovicích na Valaš-
sku. Kolem třetí hodiny se vydal
od Karolínky a během jízdy na-
razil do sloupu s informačními
směrovými značkami, který stál
asi půldruhý metr od silnice.

„Hasiči z Karolinky zajistili
místo nehody a asistovali záchra-
nářům při ošetřování vážně zra-
něného motorkáře,“ přiblížil
mluvčí hasičů Libor Netopil.

Na Mostecku nepřežil v sobo-
tu srážku s osobním vozem mo-
tocyklista (62). Na silnici z Ko-
mořan do Záluží se mu stal
osudný střet s protijedoucím au-
tem, muži nedokázali pomoci ani
přivolaní záchranáři.

„Motocyklista narazil do vo-
zidla jedoucího před ním, nára-
zem se dostal do protisměru, kde
se srazil s dalším vozem. I přes
veškerou snahu zdravotníků na
místě svým zraněním podlehl,“

sdělila Právu policejní mluvčí
Alena Bartošová.

Dva přišli o život
na Benešovsku

V sobotu zemřeli na Benešov-
sku dva motocyklisté. Řidič oc-
tavie najel v Hostišově na silnici
ve směru na Votice na levou stra-
nu silnice, aby se otočil, v tu
chvíli do něj zezadu naboural
motocykl. „Motocyklista na mís-
tě zraněním podlehl,“ uvedla
ČTK středočeská policejní mluv-
čí Martina Fejfarová. Šofér auta
byl těžce zraněn a vrtulník ho
přepravil do nemocnice.

Druhá nehoda se stala ve Zdi-
měřicích, části obce Načeradec.
Řidič motocyklu zřejmě narazil
do srny, která byla na místě nale-
zena mrtvá, a poté ještě do stro-
mu. I tento motorkář podlehl zra-
něním na místě, řekla mluvčí.

Protierozní vyhláška od července platit nebude

O víkendu zahynuli čtyři motorkáři

Do stáda ovcí najel v sobotu
rychlík v Lidečku na Vsetínsku.
Pět zvířat nárazem usmrtil. Stá-
do ovcí uteklo z nedaleké pastvi-
ny. Rychlík směřoval ze Žiliny
do Prahy. Podle drážní inspekce
musel být provoz na železnici na
určitou dobu přerušený.

„Na místě zůstalo celkem pět
mrtvých zvířat. Hasiči pomohli
majiteli s jejich vynesením z pří-
kopu, kde zůstala ležet. Zároveň
zkontrolovali železniční trať
v místě nehody,“ uvedl na webu
hasičů mluvčí krajských hasičů
Libor Netopil. (alf)

Ke sražení stáda ovcí došlo v Li-
dečku na Vsetínsku.

Rychlík najel
do ovcí, pět

z nich nepřežilo

Miroslav Homola
Klimatizace se může v hor-

kých letních dnech zdát jako
jediná spása, jak přežít pra-
covní den v zaměstnání nebo
jízdu v autě. Ale často si neuvě-
domujeme, jaké si můžeme
přivodit zdravotní problémy
při přechodu z venkovních
prostor do těch klimatizova-
ných.

„Výkyvy teplot jsou velkým
problémem pro náš imunitní sys-
tém,“ varoval přednosta kliniky
ORL Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně Břetislav Gál.

„Naše tělo je v letních parných
měsících adaptováno na vyšší te-
ploty. Je-li rychle ochlazeno,
může i za několik minut dojít
k náhlému prochlazení a může-
me si přivodit katar horních cest
dýchacích s běžně známými pro-
jevy – rýmou, zahleněním noso-
hltanu, pobolíváním krku, chra-
potem. Varovným signálem
přehnaně klimatizovaných pro-
stor je, když je vám při zapnuté

klimatizaci zima, že se musíte
zakrýt či obléci,“ vysvětlil zá-
kladní pravidlo používání klima-
tizace Gál.

Jak zároveň dodal, při prvních
známkách podchlazení, tedy bo-
lestech v krku, plně postačí do-
mácí péče. Je vhodné omezit fy-

zickou aktivitu, dbát na dodržo-
vání pitného režimu s vyřazením
ledových nápojů.

„Doporučují se přípravky běž-

ně dostupné v lékárnách, nosní
kapky při rýmě, krční antisepti-
ka, tedy přípravky na dezinfekci
hltanu při bolestech v krku,

a analgetika, která uleví od bo-
lesti. Až pokud příznaky i přes
zavedená opatření pokračují, stav
se zhoršuje nebo se přidává ho-
rečka, bolesti svalů a kloubů, je
vhodné vyhledat lékaře,“ dodal
přednosta kliniky.

Rozdíl jen pět stupňů
Jak tedy přistupovat ke klima-

tizování prostor, ve kterých tráví-
me delší dobu? „Bez klimatizace
se dnes již téměř neobejdeme, ale
je nutné k ní přistupovat podle
dobrého pravidla všeho s mírou.

Obecně platí, že rozdíl mezi
venkovním a vnitřním klimatizo-
vaným prostředím by neměl být
větší než pět až sedm, maximál-
ně deset stupňů. V autě a ve vě-
traných místnostech by neměla
klimatizace proudit přímo na člo-
věka.

Je nutné dávat pozor na ostré
teplotní přechody. Často lidé
usedají do rozpáleného vozidla
a mají tendenci klimatizaci dávat
naplno, s cílem co nejdříve auto
vychladit. Tito lidé se nejčastěji
stávají našimi pacienty,“ sdělil
specialista.

Při používání klimatizace po-
dle lékaře také nesmíme zapo-
mínat na skutečnost, že děti jsou
vždy náchylnější, stejně jako
starší lidé a lidé trpící chronic-
kými chorobami. Tito lidé jsou
teplotními výkyvy ohroženi nej-
více.

S klimatizací se to nemá přehánět
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Výkyvy teplot jsou
velkým problémem
pro náš imunitní
systém

Břetislav Gál, 
přednosta kliniky

SUPERB SKONČIL NA STŘEŠE. Dvě jednotky hasičů zasahovaly v sobotu v Jindřichově na
Bruntálsku u nehody osobního automobilu Škoda Superb, který skončil na střeše ve vzrostlém stro-
mě. Při nehodě byla zraněna řidička, která skončila v nemocnici.
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Petr Janiš
Rekonstrukce pražského domu

Na Kocandě na rohu Palachova
náměstí a Kaprovy ulice přinesla
nečekaný objev. 

Sklepy skrývaly raně zachova-
lou středověkou hradbu Starého
Města pražského, a to včetně
brány. Na objev archeologů
z Muzea hl. m. Prahy upozornila
Česká televize.

„Nalezeno bylo čitelné torzo
brány sv. Valentina, která směřo-
vala k původnímu brodu přes
Vltavu,“ řekl Právu šéf pražské-
ho pracoviště Národního památ-
kového ústavu Ondřej Šefců.

Na místě kdysi stával kostel sv.
Valentina, podle něj je pojmeno-

vána nejen blízká ulice, ale i ně-
kdejší hradba – Valentinská. Ve
sklepech se podle ČT našly i hro-
by z devátého století, býval zde
u kostela hřbitov.

Přesnou dataci objevů může
podle archeologa Petra Starce
z městského muzea pomoci sta-
novit dendrologický rozbor za-
chovalého trámu, který zřejmě
býval prahem pískovcové brány. 

K jeho dobrému stavu patrně
přispělo zakrytí vrstvou jílu a od-
padků, které se bránou z Prahy
vyvážely.

Dlouho chátrající dům, v němž
se narodil mimo jiné první český
nositel Nobelovy ceny Jaroslav
Heyrovský, opravoval izraelský
investor.

Objevena raně středověká
hradba Starého Města

Mladík obviněn
z vraždy ženy

Policie od sobotního večera
vyšetřuje pokus vraždy v Rum-
burku. Mladík tam těžce zranil
svou 42letou známou, policie ho
krátce po činu zadržela. V nedě-
li odpoledne ho obvinila z vraž-
dy, hrozí mu 10 až 18 let vězení.
Policie bude také podávat podnět
na jeho vzetí do vazby.

„Jednadvacetiletý mladík měl
napadnout svoji známu, ženu
středního věku. Po útoku utrpěla
vážná zranění, se kterými byla
transportována vrtulníkem do ne-
mocnice,“ řekla Právu krajská po-
licejní mluvčí Alena Bartošová.

Na místě činu krajští krimina-
listé pracovali do nočních hodin,
v neděli pokračovali výslechy
svědků a zajišťováním důkazů.
Bližší informace ale zatím sdělo-
vat nechtějí. (ape)


