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Přírodníživel,kterýdálpusto‑
ší Texas, by semohl ze všech
nedávných katastrof nejví‑
ceprodražit.Odhadyekono‑

mickéhodopaduhurikánuHarvey
se nyní pohybují v rozmezí od 30
do 100 miliard dolarů (asi dva bi‑
liony korun).
Město Houston zažilo během

pátku nejsilnější hurikán za po‑
sledních padesát let. Silný vítr
i déšť a především následné niči‑
vézáplavyzničilymnohomajetku,
způsobily četná zranění i výpad‑
ky energetické sítě a také přeruši‑
ly dopravu v jednom z důležitých
uzlů. V pondělí odhadovala agen‑
tura Reuters, že se pojistné škody
vyšplhají na 20miliard dolarů.
Následky hurikánu, který už

v současné době zeslabil do tro‑
pické bouře, ale zřejmě většina
Američanů nebude mít z čeho za‑
platit.AgenturaBloombergdokon‑
cehovoříoekonomickékatastrofě.
Jen malé množství z postižených
obyvatel Texasu je pojištěných.
Komerční pojistné smlouvy do‑
mácností navíc škody způsobené
povodněmi neobsahují, kryje je
americká vláda. Většina Američa‑
nů, kteřímají pojištění proti velké
vodě, přispívá do Národního pro‑
tipovodňového programu. Jenže
vokolíHoustonubylavdubnusou‑
částíprogramu jenšestina lidí.Mi‑
lion tamních obyvatel tak zůstává
bez pojistné ochrany proti povod‑
ním,vyplývázprůzkumuporaden‑
ské firmyAon.
ChuckWatsonzneziskovéorga‑

nizaceEnkiResearchodhaduje, že
pojišťovny proplatí jenminimální
část škod.Bloomberguřekl, žeoče‑
kává pokrytí asi 27 procent. „V Te‑
xasu se právě odehrává historická

událost.Budetotrvat týdny,nežse
všechny následky poškození mís‑
ta projeví. Abnormální množství
škody způsobené záplavami navíc
nebude pokryto,“ napsala společ‑
nost Aon ve své zprávě klientům.
Jinak je tomuvbyznysu,kdeko‑

merční pojišťovny újmyna podni‑
kání způsobené velkou vodou po‑
krývají. Podle analytičky z banky
JPMorgan Sarah DeWittové by
i tak nyní mohly pocítit značné
ztráty. Zatím je ale JPMorgan i jiní
odhadují jako výrazně menší než
u Katriny. „Naším odhadem je, že
by katastrofa mohla vést ke ztrá‑

KLDR předvedla Japoncům, proč se mají bát

Dvěminuty obav zažili oby‑
vatelé ostrova Hokkaidó,
než přeletěla severokorej‑
skábalistická raketaHwa‑

song‑12 nad japonským územím.
Odalšíchdvanáctminutpozději se
rozlomilanatřikusy,kterédopadly
do Tichého oceánu.
„Tento krok je bezprecedent‑

ním, vážným a smrtelným ohro‑
ženímnaší země,“ uvedl japonský
premiér Šinzó Abe. Lidé dostali
varování před raketovýmútokem
do mobilů v SMS, zpráva se oka‑
mžitě objevila ve vysílání všech
televizních stanic. Houkaly siré‑
ny, zastavily sevlaky. „Nebyla jsem
na to připravená. Ani nemáme
žádné kryty. Jediné, co můžeme
udělat, je odstoupit dál od oken,“
řekla agentuřeReutersAjakaNiši‑

jimová změstaMorioka z oblasti,
nad níž střela letěla.
Japonská protiraketová obrana

senepokoušelaHwasong‑12sestře‑
lit,protožeočekávaladopadtrosek
do oceánu. Tokio má k dispozici
systémy SM‑3 a Patriot PAC‑3, jež
však nezaručují zásah rakety, jako
byla tato severokorejská.
KLDRodpálila raketupravděpo‑

dobně zpřistávací plochyna letišti
vPchjongjangu.Demonstrovalatak
svoji schopnost střílet zmobilních
zařízení,kterásemohoupřesouvat,
a zároveň dokázala, že hrozby úto‑
ku na americkou základnu na os‑
trově Guam jsou reálné. Guam je
vzdálen od SeverníKoreje 3400ki‑
lometrů, střela přes Japonsko ura‑
zila dráhu zhruba 2700kilometrů.
Test provedl diktátor Kim

Čong‑un necelý týden poté, co jej
americkýministr zahraničíRexTi‑
llersonpochválil za „zdrženlivost“.
Za to, že neprovádí další testy. Le‑

tos severokorejský režim odpálil
už třináct raket.
„Spojené státy byměly vědět, že

nemohouporazitKorejskou lidově
demokratickou republiku ekono‑
mickýmisankcemianivojenskými
hrozbami. Nedonutí nás ustoupit
ani o píď na cestě, kterou jsme si
zvolili,“ napsal deník Rodong Sin‑
mun, který je oficiálním médiem
vládnoucí Korejské strany práce.
JaponskuvojenskádohodasUSA

zaručuje, že mu americká armáda
pomůže s obranou vpřípaděnapa‑
dení jinou zemí. Neřeší to ale hroz‑
bu prvního úderu Severní Koreje.
Japonskéministerstvoobranypro‑
tozvažuje,žesistejně jakoJižníKo‑
reapořídíamerickýsystémprotira‑
ketovéobranyTHAAD.Tenjescho‑
pen zasáhnout střelu ve výšce 150
kilometrůnadzemskýmpovrchem.
Kromě toho sílí v Japonsku hla‑

sy, že doktrína spoléhání se jen
na americkou pomoc je zastaralá.

Stejně tak jakopacifistickáústava,
přijatápoporážce císařství vedru‑
hé světové válce. A že je třeba po‑
sílit letectvo, aby mohlo účinně
zasáhnout území nepřítele. Ne‑
jen kvůli Severní Koreji, ale i kvů‑
li Číně, s níž má Japonsko vážné
spory o kontrolu nad některými
oblastmi Východočínskéhomoře.
ZatímcoTokioprotestovaloproti

odpálení severokorejskérakety jen
slovně, prezident JižníKorejeMun
Če‑innařídil letectvuprovéstsimu‑
laci úderů na politické a armádní
vedení severního souseda. Čtyři
letouny F‑15 svrhly bomby na cíle,
které měly představovat sídla špi‑
ček severokorejského režimu.
Soul zároveň zdůrazňuje, že si

válku nepřeje a dává přednost di‑
plomatickému jednání.MunČe‑in
získal od amerického prezidenta
Donalda Trumpa slib, že USA bu‑
dou jakýkoliv útok na Severní Ko‑
reu dopředu konzultovat.
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Místo uhlí
těží bitcoiny

Nečekanízájemcisepřihlási‑
li doaukcíenergetickéspo‑
lečnosti EuroSibEnergo.
Zájem o levnou elektřinu,

kteroufirmavněkterýchoblastech
nabízí, totiž mají takzvaní těžaři
bitcoinůadalšíchvirtuálníchměn.
Postavení samotného bitcoinu je
přitom v Rusku nejasné a úřady
přemýšlejí, jak ho regulovat.
„Máme nadbytečné kapacity

na Sibiři, na Urale i několika mís‑
tech v evropské části Ruska kvůli
uzavření některých závodů. Je to
přes 70 výrobních prostorů s ho‑
tovou infrastrukturou. V červenci
jsme spustili webové stránky, aby‑
chomnalákali investory na vytvo‑
ření nových výrobních podniků,“
řekl moskevskému deníku Vedo‑
mosti představitel společnosti Eu‑
roSibEnergo,kterápatřídoholdin‑
gumiliardářeOlegaDěripasky.
Většina poptávek k jejich pře‑

kvapení přišla od těžařů virtuál‑
níchměn.Bitcoinnebotřebaméně
známéetheriummůžete buďkou‑
pit za normální peníze, nebo po‑
skytnout výpočetní kapacitu pro
provoz systému, čemuž se říká
mining. Těžaři nakupují grafické
karty nebo speciální karty ASIC
a z těch vytváří výpočetní systém,
v jejich slangu farmu.
„Náklady tvořínákuphardwaru,

pronájem prostorů a cena elektři‑
ny. V případě, že těžíte bitcoiny,
tak cena elektřiny tvoří asi třeti‑
nu nákladů, v případě etheria jen
do 15 procent,“ říká majitel jedné
takové farmy Timofej Ra. Někte‑
rýmtěžařůmsedaří takédomluvit
nižší ceny elektřiny.
EuroSibEnergo na svých strán‑

kách nabízí různě velké kapacity.
Největší je u tepelné elektrárny
v Angarsku na Sibiři. K dispozici
je pozemek se 140 hektary a elekt‑
rárnamůžedodataž 166MWener‑
gie. Zatím ovšem podle vyjádření
společnosti ještě nebyly podepsá‑
ny žádné závazné smlouvy.
Těžba virtuálních peněz je už

nyní v Rusku velký byznys. Podle
zdrojů listu Vedomosti farma vy‑
bavená tisícovkou karet ASIC vy‑
dělá svému majiteli zhruba 50 ti‑
sícdolarůměsíčně. Svou farmumá
iombudsmanpro internetDmitrij
Mariničev. „Nejlepší je těžit tam,
kde jsou nízké tarify a přírodní
podmínky příznivější, třeba v Ir‑
kutské oblasti nebo Karélii,“ tvrdí
Mariničev.Jehofarmas1500karta‑
miASICpodleněj spotřebuje elek‑
třinuza3,5milionurublůměsíčně.
Ruský stát ovšem nemá na bit‑

coin a další podobné měny jasný
názor. Náměstek ministra financí
Alexej Moisejev v rozhovoru pro
televiziRossija 24prohlásil, žebit‑
coinbysemělobchodovat jenpřes
moskevskou burzu a kupovat by
ho měli jen kvalifikovaní investo‑
ři. Cílem prý je, aby finanční úřad
věděl, kdo je kupec, a nedocházelo
tak k praní špinavých peněz.
Místopředsedkyně centrální

bankyOlgaSkorobogatovovázase
vkvětnunavrhovala, žebybitcoin
mělbýtpovažovánzadigitálnízbo‑
ží aměl by být zdaněn.

Hurikán Harvey bude stát
až dva biliony korun
Barbora Loudová
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Nebyla jsem
na to připravená.
Ani nemáme žádné
kryty. Jediné, co
můžeme udělat,
je odstoupit dál
od oken.
Ajaka Nišijimová
Obyvatelka města Morioka,
nad kterým letěla severokorejská
střela.

Briefing

■NĚMECKO

Šéfka AfD Petryová přišla
o poslaneckou imunitu
Spolupředsedkyně strany Alternativa
pro Německo (AfD) Frauke Petryová
přišla o imunitu, a může tak být trestně
stíhána kvůli podezření z křivé přísahy.
Policie Petryovou vyšetřuje kvůli rozpo-
rům v její výpovědi a výpovědi pokladní-
ka AfD Carstena Hüttera před výborem
pro dohled nad volbami do saského
zemského sněmu. Podezřívá ji ze lži pod
přísahou. Stíhání Hüttera policie před
několika týdny zastavila.

■USA

Ministr zahraničí ruší
posty zvláštních vyslanců
Americký ministr zahraničí Rex Tiller-
son zruší nebo přesune na jiné pozice
asi tři desítky zvláštních vyslanců.
Zrušeny budou posty zvláštních vy-
slanců pro Sýrii, Súdán a Jižní Súdán
a také pro Arktidu. Agenda zvlášt-
ních vyslanců, kteří měli na starosti
problematické regiony, například
Blízký východ nebo Afghánistán, bude
začleněna do již existujících úřadů
ministerstva.

■ Z TWITTERU

Vzestup optimismu německých spotřebi-
telů táhnou jistota práce a rostoucí mzdy.
@odbory: máme stejná očekávání od ČR.

@JStredula
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů

■ ČESKO

Petr Mach odchází
z europarlamentu
Europoslanec a předseda
svobodných Petr Mach
končí k 31. srpnu v Evrop-
ském parlamentu. Jeho ná-
stupcem se podle všeho
stane Jiří Payne, dvojka
na kandidátce svobod-
ných v posledních
eurovolbách a někdejší
poradce prezidenta
Václava Klause.

tám na pojištění průmyslu v hod‑
notě 10 až 20 miliard dolarů. Šlo
by tak v tomto směru o jeden z de‑
seti nejdražších hurikánů, který
kdy zasáhl USA,“ řekla agentuře
DeWittová.
Akcie dvou největších pojišťo‑

ven v Texasu – Travelers Compa‑
nies a Allstate Corp – na newyor‑
ské burze zatím klesly o 2,6 a 1,5
procenta. Propad ale ještě může
narůst. Před pár týdny se přitom
předpokládalo, že se tento rokpří‑
rodní katastrofy příliš neprodra‑
ží. Švýcarská pojišťovna Swiss Re
vyčíslila škody za první polovinu

NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ
POJISTNÉ ZTRÁTY

1. Hurikán Katrina stál
pojišťovny zatím nejvíc.
Vyplacené pojistné činilo
80,7 miliardy dolarů.

2. Zemětřesení a tsunami
z roku 2011 v Japonsku způ-
sobily škody za 37,3 miliardy.

3. Hurikán Sandy zasáhl
Karibik a Kanadu před
pěti lety. Škod nadělal
za 30 miliard dolarů.

4. Pojistné ztráty při
hurikánu Andrew v roce 1992
činily 27,4 miliardy.

5. Po teroristickém útoku
na USA 11. září 2001 narostly
pojistné ztráty na 25,5 miliar-
dy dolarů.

tohoto roku na 44 miliard dolarů
(kolem 955 miliard korun), což je
o 62 procent méně než za první
polovinu loňského roku. Většinu
zeškodnapáchalybouřky,vícenež
polovina škod byla pojištěná.
Harvey jesrovnávánsdosudnej‑

ničivějším americkým hurikánem
Katrina, který zasáhlNewOrleans
koncemsrpnavroce2005.Pojistné
škody tehdy činily více než 80mi‑
liard dolarů. Celkové újmy způso‑
bené Katrinou narostly na 125mi‑
liard dolarů, z toho pojišťovny
proplatily 61 miliard, uvádí deník
Handelsblatt.

Povodeň v Houstonu
Jen malé množství
z postižených
obyvatel Texasu je
pojištěných proti
velké vodě.
Foto: ČTK/AP
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