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Letošní rok byl pro populaci
losů evropských v Česku
tragický. Při autonehodách
na Šumavě a v Pošumaví
zemřely tři losice, jedna
z nich byla kojící. Za pět
předchozích let přitom
k žádné srážce s losy
nedošlo. Jak předcházet
podobným střetům a co smrt
losích krav znamená pro
jejich populaci, vysvětlil
serveru Lidovky.cz
Jan Mokrý ze Správy
Národního parku Šumava.

BENEDIKT VÍTEK

LN Jak si vysvětlujete zvýšený
počet sražených losů?

Důvodů je více. Naše republi-
ka je protkaná sítí komunikací, na
kterých jezdí čím dál více automo-
bilů, a tím se šance nehody zvětšu-
je. Zvyšování populace losa je
však spekulativní, jelikož žije
skrytým způsobem života a vyhý-
bá se lidem. Losi také musí migro-
vat, buď kvůli nedostatku potra-
vy, nebo třeba proto, že losí kráva
odhání svá loňská mláďata. Vliv
také může mít nárůst turistů, hou-
bařů a podobně. Mohou zvířata
vyplašit a vyhnat je na silnice.

LN Jak takovým nehodám pře-
dejít?

Například ve Skandinávii mají
značky „pozor los“. Takové by
měly být umístěny v oblasti Li-
penska. V minulosti ohledně tako-

vých značek komunikovala Čes-
ká krajina s policií, ale nakonec
to nedopadlo. Zvířata se tu ale ak-
tivně pohybují a řidiči by si měli
uvědomit, že srážka s losem je
dramatičtější než se zajícem. Ne-
musí být smrtící jen pro losa, ale
i pro posádku auta. Na silnicích
v okolí by tedy měli jezdit poma-
lu a opatrně. Losi nejčastěji pře-
chází silnice brzy ráno nebo nave-
čer a pohybují se v zákrytu, mo-
hou tedy řidiče překvapit.

LN Jak losi reagují na přijíždějí-
cí auto?

Zvířata jsou většinou oslněná
světly automobilu a chvilku jim
trvá, než se rozhodnou něco udě-
lat. Navíc jsou to zvířata, která
váží tři až čtyři sta kilogramů, ne-

jsou tak rychlá a jen tak neodsko-
čí. Dalším faktorem je, že to jsou
odvážná zvířata. Když je přepad-
ne vlk nebo medvěd, neutíkají,
ale snaží se na místě ubránit.
Auta se tedy pravděpodobně pří-
liš nebojí. A když už se zvíře roz-
hodne autu vyhnout, ani není jas-
né, jestli bude utíkat dál přes silni-
ci, nebo se pokusí vrátit nazpět.
Například při poslední nehodě se
losice otočila, protože za sebou
pravděpodobně měla mládě.

LN Chodí losi ve stádech, a hrozí
tedy, že za jedním losem může
vyběhnout další?

Dospělí samci jsou samotáři
a vyhledávají samice v době říje
během srpna a září. Samice ale po-
chopitelně chodí s mláďaty

a v zimě občas chodí více losích
krav pohromadě.

LN Jaký dopad má smrt kojící lo-
sice?

Když losice kojí, má jedno až
dvě, výjimečně tři mláďata. U jed-
né ze sražených losích krav jsme
zjistili, že v době nehody kojila.
V okolí se tedy mohlo vyskytovat
mládě, ale nenalezli jsme ho. Mlá-
ďata sice od prvního měsíce mo-
hou přijímat zelenou potravu, do
čtyř měsíců jsou ale stále závislá
na mateřském mléce, takže bez
matky zřejmě zahynou. I kdyby-
chom mládě našli, stejně není jisté,
jestli by se ho podařilo odkojit. Je
to smutné, ale je to příroda. Kdyby
matka zemřela po útoku vlků, malí
losi by také nepřežili.

KATEŘ INA SURMANOVÁ
ELIŠKA NOVÁ

PRAHA Dnes už si na Dřevíčskou
výzvu málokdo vzpomene. Je to
i tím, že tento návod na zlepšení
ekonomického zdraví České re-
publiky byl zveřejněn přesně
v den, kdy jednotky NATO zaháji-
ly bombardování Jugoslávie,
24. března 1999. Zpátky z černé
díry historie výzvu vytahuje Vrati-
slav Kulhánek, exmanažer Ško-
dovky, který nedávno oznámil, že
pod zástavou obnovené ODA zku-
sí dobýt hradní pozice. Pro Kul-
hánka, který býval mluvčím vý-
zvy, šlo i o první setkání s forma-
cí Občanské demokratické alian-
ce, byť tehdy to byla ta původní,
čtyřkoaliční.

„Asi vám to nic neřekne, ale své-
ho času tady byla Dřevíčská vý-
zva. To jsme kdysi pod patronací
ještě Václava Havla dali dohroma-
dy deklaraci, stála za tím původní
ODA a Unie svobody. To jsme se
tedy dozvěděli až ex post, napřed
jsme byli nestranní odborníci,
byla to vysloveně ekonomická zá-
ležitost, měla to být ekonomická
kuchařka pro politiky,“ říká Kulhá-
nek v rozhovoru pro LN.

Hraběcí rady, zbožná přání
Výzva se ladila a dávala dohroma-
dy při sérii setkání na zámku
v Dřevíči, který patří rodině Kar-
la Schwarzenberga (TOP 09),
a odtud dostala své jméno. Už
v době jejího vzniku ovšem málo-
kdo pochyboval, že se jedná o po-
litický projekt, i když šlo o pro-
myšlené ekonomické návrhy, pod
něž se podepsalo jedenáct uznáva-
ných ekonomů a osobností veřej-
ného života.

„Říkalo se tomu zámeček. Je to
někde nad Berounem. Mám do-
jem, že jsme se tam sešli čtyřikrát
nebo pětkrát. Rozdělily se tam
úkoly, kdo co napíše, pak to ně-

kdo editoval, dal to dohromady.
Pak se to zveřejnilo. Bylo to v do-
bách opoziční smlouvy a Miloš
Zeman s Václavem Klausem to
znectili, co se pleteme do politi-
ky, a pak to takhle dopadlo,“
vzpomíná ekonom Miroslav Zá-
mečník, jeden ze signatářů.

Neslavnými konci výzvy, na
něž naráží, myslí fakt, že strany
tehdejší opoziční smlouvy ODS
a ČSSD návrhy šmahem odmítly.
Tehdejší předseda občanských de-
mokratů a sněmovny Klaus to glo-
soval slovy, že se jedná o „směsi-
ci všeobecně známých a vícemé-
ně banálních názorů, hraběcích
rad, zbožných přání a celé řady
chybných úvah“.

S prezidentem v zádech
Mýtus o apolitičnosti pomohl při-
živit exprezident Václav Havel,
který za výzvou jednoznačně stál.
„Místo aby byla vzata jako věcný
hlas, sklízí pár posměšků prostě
proto, že nevychází z lůna politic-
kých stran,“ uvedl tehdy. Pravda
to byla poloviční, v tom, že to ma-
teřské lůno nebylo modré ani
oranžové.

Dřevíčské aktivity měly politic-
kou záštitu právě v Havlovi a „do-
mácím“ Dřevíče Schwarzenber-
govi, který byl v dané době čle-
nem ODA. Mezi podpisy pod de-
klarací figuruje jméno druhého
z nich a podle Kulhánkových
vzpomínek přispěli vedle podpo-
ry také servisem při sepisování.
„Havel vařil šunkofleky a Schwar-
zenberg roznášel pivo,“ dodává
Kulhánek, jak to svého času vypa-
dalo uprostřed křivoklátských
lesů. Je s podivem, že si ekonomo-
vé nedávali spíš čaj s rumem, pro-
tože dvoupatrová budova se
v chladných měsících brzkého
jara špatně vytápí.

Mimochodem pokoje za nebes-
ky modrou fasádou bývalého lo-
veckého zámečku už byly na po-

dobné návštěvy zvyklé, Schwar-
zenberg získal budovu do svého
vlastnictví v roce 1991. K nejvý-
znamnějším a personálně nejroz-
sáhlejším událostem, které se tu
uskutečnily, patří ta z roku 2003.
To na zámku hostili Havlovu pre-
zidentskou rozlučku.

Čeští národní bankéři
Úlohu signatářů Dřevíčské výzvy
na sebe vzali především odborní-
ci na ekonomická témata, kteří
také sepisovali jednotlivé kapito-
ly. Vedle Kulhánka se Zámeční-
kem tu byli ještě třeba člen ban-
kovní rady ČNB Oldřich Dědek,
pozdější guvernér téže instituce
Zdeněk Tůma nebo Jiří Kunert,
bývalý generální ředitel české
UniCredit Bank. Ve stínové roli
se zapojil také tehdejší guvernér
národní banky Josef Tošovský,
protože jemu podřízená instituce
společně s makléřskou firmou Pa-
tria Finance odvedla lví podíl prá-
ce na výsledném znění deklarace.

Krédem Dřevíčské výzvy bylo,
že stát má vytvořit byznysu co nej-
vhodnější podmínky existence
a pak už nepřekážet. Vhodnost
podmínek se pak měla poznat tak,
že v nich uspějí jen ti šikovní
a jen tehdy, když budou dodržo-
vat zákony. V centru úvah stálo
zrychlení práce soudů, kratší kon-
kurzní řízení nebo centrální moni-
toring neplatičů, čímž by se posíli-
lo postavení věřitelů.

Důraz se kladl i na radikální re-
dukci počtu státních úředníků
a na nezbytnost penzijní reformy.
Mezi nápady byla úvaha o nevy-
hnutelnosti zvýšení věku, kdy se
chodí do důchodu, na pětašedesát
let. Tehdejší premiér Miloš Ze-
man takovou představu zavrhl,
a přestože je ostříleným prognosti-
kem, v tomto případě jde lepší od-
had za dřevíčskými ekonomy.
Rozhovor s Vratislavem Kulhánkem
čtěte na straně 9

Srážka s jedním z největších evropských savců je velkým rizikem i pro posádku auta. Letošní nehody se ale zatím staly
osudným jen losům evropským, nepřežily je tři samice. FOTO PROFIMEDIA

Zámecký pán Karel Schwarzenberg poskytl svoji usedlost v Dřevíči (v pozadí) k sérii schůzek, během nichž signatáři výzvy
ladili svoje doporučení, jak zlepšit stav české ekonomiky FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA

Na losy pozor hlavně brzy ráno
ČEŠKA UBODANÁ V EGYPTĚ

Velvyslanec Egypta
se zasadí o odškodné
pro rodinu
PRAHA Egyptský velvyslanec Ab-
dar Rahmán Saláhaddín na
schůzce s českým ministrem za-
hraničí Lubomírem Zaorálkem
slíbil, že se zasadí o uznání od-
škodného pro rodinu české turist-
ky, která v noci na čtvrtek zemře-
la v káhirské nemocnici. Velvy-
slanec potvrdil, že česká strana
dostane také záznam z pitvy ze-
snulé. O obojí česká diplomacie
požádala nótou, kterou včera Za-
orálek velvyslanci předal. čtk

LIDOVCI A STAN

Těsně před rozpadem
se dvojkoalice blížila
kýženému zisku
PRAHA Sněmovní volby by v čer-
venci vyhrálo podle volebního
modelu agentury Median hnutí
ANO před druhou KSČM a třetí
ČSSD. Koalice KDU-ČSL
a STAN, jež se za krátký čas po
svém vzniku rozpadla, by zůstala
těsně pod desetiprocentní hranicí
nutnou pro vstup do sněmovny.
Volební model vychází z průzku-
mu, který agentura provedla mezi
26. červnem a 24. červencem u ti-
sícovky lidí. Koalici lidovců a Sta-
rostů by volilo 9,5 procenta voli-
čů, meziměsíčně o půl procentní-
ho bodu víc. Kvůli statistické chy-
bě a velké míře váhání voličů po-
dle autorů průzkumu nelze říci,
zda by hranici pro vstup do dolní
komory překonala. Vítězné ANO
by podle modelu setrvalo na
27,5 procentech hlasů. KSČM by
si pohoršila o procentní bod, získa-
la by 14,5 procenta. Sociální de-

mokraté by zůstali na 14 procen-
tech. Pokračuje sílící podpora
ODS, dostala by o procentní bod
víc než v minule, a to 11 procent.
TOP 09 by volilo v červenci
7,5 procenta obyvatel, tedy stejný
podíl jako v červnu. Posílilo hnutí
Svoboda a přímá demokracie To-
mia Okamury, které by získalo
5,5 procenta. Před branami sně-
movny by zůstali Piráti se čtyřmi
procenty a také Zelení a Svobod-
ní, které by volilo po dvou procen-
tech obyvatel. čtk

SÁZKY NA VOLBY

Drahoš už je
pro bookmakery
favoritem
PRAHA Favoritem bookmakerů
sázkových kanceláří v Česku na
prezidentské volby už je bývalý
předseda Akademie věd ČR Jiří
Drahoš. Prezident Miloš Zeman
ztrácí, šance textaře a podnikatele
Michala Horáčka zůstávají zhru-
ba stejné. V poslední době se na
něj začíná dotahovat ministr obra-
ny Martin Stropnický (ANO).
Kurz na vítězství Drahoše klesl
na 2,1 : 1, naopak u Zemana se
zvýšil na 3,2 : 1 až 3,5 : 1. Nejvíce
tiketů jde stále na Zemana, jde ale
spíše o starší sázky. Nejvyšší sáz-
ku na kandidáta zatím přijala For-
tuna, kde si její klient vsadil
100 000 korun na Zemana v kurzu
1,6 : 1. Na bývalého premiéra Vla-
dimíra Špidlu vsadil klient na kon-
ci května 6250 korun. V případě
úspěchu by vyhrál pět milionů.
V Tipsportu vsadili dva klienti
200 000 korun na to, že preziden-
tem bude buď Zeman, nebo Horá-
ček. Tato příležitost byla tehdy
ohodnocena poměrně nízkým kur-
zem 1,27 : 1. Nyní už v nabídce
není. Prezidentské volby jsou na-
plánovány na leden 2018. čtk

„Havel nám vařil šunkofleky“
Kandidát na prezidenta za ODA Vratislav Kulhánek měl co do činění už s původní stranou tohoto jména. V Dřevíčské výzvě


