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K
aždá druhá vodní nádrž je
teď v létě jako brčál a niko-
ho by ani nenapadlo se v
tom koupat. Stačí ale doma
otočit kohoutkem a do skle-

ničky, hrnce nebo vany teče čirá
voda. Tatáž voda, která byla v pře-
hradním jezeře tak sytě zelená.
Odborníci varují – kvalita této suro-

vé vody se prudce zhoršuje a dostá-
vá se na hranici, kdy z ní ještě lze
udělat čistou a pitnou.

„Lidé mají představu, že se čistá
voda bere někde v podzemí, že tam
je schovaná, a když teče z kohoutku,
tak by měla být téměř panenská. Ale
ta voda protéká nějakou krajinou a
buď je v podzemí, nebo teče řekou, a
ta je ovlivňovaná lidmi,“ říká vedou-
cí útvaru vodohospodářských labora-
toří Marek Liška ze státního podniku
Povodí Vltavy.
Důvodů jejího zhoršení je více.

Tím nejaktuálnějším je sucho, které
ovlivňuje zejména povrchovou
vodu. „To vede k tomu, že se zhoršu-
je kvalita vody obecně. Narůstá
množství organických látek, narůstá
množství živin, a tím následně dochá-

zí i k rozvoji vodního květu – sinic a
řas – který kvalitu vody ovlivňuje vý-
znamně,“ říkáMartin Pivokonský, ře-
ditel Ústavu pro hydrodynamiku
Akademie věd ČR.
Sucho ovšem není jediným viní-

kem, proč se sinice a řasy ve vodě
množí. Svůj podíl na tom má špatné
hospodaření v krajině, které je podle
Pivokonského přírodě cizí. „Aby se
dosáhlo požadované produkce, mu-
síme plodiny výrazně hnojit. A proto-
že je dnes půda už natolik ochuzená,
že neudrží živiny, tak se hnojivo stří-
ká přímo na listy,“ vysvětluje Pivo-
konský.
Protože se mění celkové klima, je

méně srážek, a když už nějaké jsou,
tak náhlé a vydatné, hnojiva splách-
ne první přívalový déšť a ta pak do-
putují až do nádrže. A jelikož je kvůli
suchumálo vody, živiny se zkoncent-
rují a to původcům vodního květu
velmi svědčí.
To je pro vodárny problém. „Pří-

tomnost produktů řas a sinic, jakož
i pesticidů je z hlediska úpravy suro-
vé vody na vodu pitnou pro vodárny
závažným zjištěním. Výrazným způ-
sobem komplikují, či dokonce zne-
možňují proces úpravy vody,“ říká
ředitel Sdružení oboru vodovodů a
kanalizací ČR Oldřich Vlasák.
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S právce konkurzní podstaty po
zkrachovalém H-Systemu Josef
Monsport přislíbil, že až do vy-

řešení případu nebude vystěhovávat
z Horoměřic žádného z klientůH-Sys-
temu. Po jednání za účasti premiéra
Andreje Babiše v Hrzánském paláci
na Hradčanech to řekl lidovecký se-
nátor Jiří Čunek, který doprovázel
Martina Junka z bytového družstva
Svatopluk. Monsport to potvrdil.
„Já taková povaha nejsem. To, že

se to nebude dít, není tím, že bych
podlehl nějakému tlaku. Není moje
povaha, abych někoho vyhazoval na
dlažbu,“ prohlásil doslova konkurz-
ní správce.
Monsport a bytové družstvo Svato-

pluk se také domluvili, že by během
srpna měli najít znalecký ústav, kte-
rý by ocenil nemovitosti v Horoměři-
cích. „Zadání je o tom, že se znovu
ocení nemovitosti, které si kdysi Sva-
topluk vzal z té konkurzní podstaty.
Shodli jsme se na tom, že zatím ne-
půjdeme do dražby,“ uvedl Mons-
port. „Znalecký posudek se bude za-
bývat i tím, v jakém rozsahu zhodno-
tili nemovitosti jejich uživatelé
a družstvo Svatopluk,“ uvedl ministr
spravedlnosti Jan Kněžínek.
Podle prostředníka při jednání,

premiéra Babiše, je podstatné, že li-
dem aktuálně nehrozí vystěhování
na ulici. „Myslím, že jsme našli doho-
du na další postup,“ řekl Babiš.
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J sem známý jako falešná pětka.
Kampaň chci mít beznáklado-
vou, nebo jen sminimálními ná-

klady. Slova, kterými včera odstarto-
val svou další životní etapu někdejší
přední politik ČSSD a středočeský
hejtman David Rath. Byť jej soud na
konci června nepravomocně odsou-
dil na 8,5 roku vězení v korupční kau-
ze známé jako sedmmilionů v krabi-
ci od vína, on oznámil, že chce být se-

nátorem. A na městském úřadu v Li-
toměřicích podal kandidaturu.
„Kdyžmůžememít trestně stíhané-

ho premiéra, tak proč bych nemohl
kandidovat i já?“ opáčil Rath na do-
taz MF DNES. A Jana Volfová, před-
sedkyně České suverenity, za niž se
nakonec rozhodl kandidovat,

k tomu doplnila: „Pro nás to byla zá-
konná otázka. Pro každého přece pla-
tí presumpce neviny. A David Rath je
v tomto ohledu pořád nevinný člo-
věk.“
Zvolením do Senátu by David Rath

navíc získal imunitu před zákonem.
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Amsterdam:
město bez
zákona Str. 5

Kornfeil:
Mým snem
je létat Str. 18

LIBERECKÝ
Sucho. V horách
je jako u Splitu

Jablonecká přehrada má teplotu jako u
Jadranu. Vlna veder přináší velké sucho

Foto: ČTK

spotřeba pitné vody
na osobu a den.

(1989 171 l)

H-System: lidé
se nemusí
vystěhovat.
Zatím

Auto DNES

Chyběl jsem vám? Rath chce do Senátu

Babiš: Svou
diplomku Str. 4

klidně ukážu

Auto DNES:
Legenda
Land Rover

Nepitelná voda
Voda v české přírodě je kvůli teplu a pesticidům natolik znečištěná, že už
se blíží hranici, kdy z ní lze ještě ve vodárně udělat průzračnou a pitnou


