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Brabec: Jestli bude o něco válka, tak o vodu
Česká republika za posledních
15 let snížila spotřebu vody
na obyvatele o polovinu. Na jednoho člověka je průměrná spotřeba zhruba 86 litrů na den. To
není vysoká spotřeba. Lidé neplýtvají záměrně. Někdo říká:
zdražte vodu, aby se s ní neplýtvalo. Ale voda není v ČR laciná.
Naopak. My chceme vodu spíše
zlevnit. Ale lidé by měli dostat
možnost, aby využívali dešťovou
vodu tam, kde může nahradit
vzácnější pitnou vodu.

V rozvodech,
které jsou mnohdy
zastaralé, se ztrácí
až 17 procent
pitné vody
■ Jak to udělat v paneláku?

Tam je to obtížnější. Právě
proto dnes hovoříme o tom, jak
upravit stavební zákon. Řada developerů staví už dnes bytové
domy rovnou s novými prvky,
například s podzemní nádrží
na dešťovou vodu či s dvojími
rozvody.
Je jasné, že lidé si dnes nerozkopou koupelny ve starších
domech, aby si udělali nové vedení vody. Ale šetřit se dá díky
úspornějším spotřebičům. Nejjednodušší jsou třeba WC se
dvěma variantami spláchnutí
nebo perlátory na vodovodní baterii. A taky sprchování je
úspornější než vana.
■ Hrozně mě zaráželo, když
jsem v Praze v ulicích viděla
kropicí vozy, které v 35stupňovém vedru stříkaly ulice pitnou vodou. Asfalt je za dvě minuty suchý a není to poznat,
a vedle je úplně vyprahlý trávník. Jaký to má smysl?
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(Pokračování ze str. 1)
Musíme lépe využívat dešťovou vodu jako náhradu za pitnou
vodu. Vždyť je to barbarství
splachovat záchod pitnou vodou.
Ale většina domácností to samozřejmě musí dělat, protože dříve
téměř nikdo neřešil dvoje rozvody vody.
■ Plýtvají Češi vodou?
Jsem přesvědčen, že z velké
většiny neplýtvají. Ale dokud se
nestane, že otočí kohoutkem
a nic neteče, tak má řada lidí pocit, že máme vody dost.
Třeba v Praze bereme jako samozřejmost, že nás zachraňuje
největší vodní nádrž ve střední
Evropě Želivka, na kterou je napojen jeden a půl miliónu lidí.
Díky tomu, že je plná, máme
tendenci si myslet, že se nás to
sucho netýká.
Ale popojedete kousek dál,
kde jsou lidé napojeni na místní
vrty a studny, které třeba sto let
nevyschly, a teď tam není voda.
Lidé ve velkých městech začali
považovat vodu za samozřejmost, o které se nediskutuje. Musíme si té vody víc vážit. Osvěta
je důležitá, inspirujeme se v Izraeli. Tam se za vodu modlí. Děti
ve škole mají v občanské nauce
to, že voda je základ.
■ Mělo by být něco podobného ve školách u nás?
Určitě. Ekologická výchova
byla bohužel za některých dřívějších vlád takřka neslušné slovo, ale výchova k tomu, že by lidé měli mít rádi přírodu, je přece naprosto normální a hrozně
potřebná. Už děti by měli považovat za samozřejmé, že vodou
se neplýtvá a je důležité ji chránit.
■ Jak mají šetřit lidé
ve městech? Při sprchování
a mytí nádobí?

Sám jsem se divil tomu, že postřikové vozy používají pitnou
vodu. Tam je ale dle našich informací hygienický problém.
Ale je to příjemné pro lidi, ten
vůz vytváří vodní mlhu, lidé to
ocení.

Města si vytvořila tepelné ostrovy kvůli tomu, jak se betonovalo a asfaltovalo, je tady o pět
stupňů vyšší teplota než v přírodě a ve vesnici. Vytváříme si tady ostrovy vedra, kde za chvilku
nebude možné být na ulici, pro-

tože když okolní teplota bude 30
stupňů, tak ve městě bude čtyřicet.
Chápu, že to kropení ulic se
jeví jako nesolidární s těmi, kdo
vody mají málo, ale obecně to
nemá dramatický dopad. Je to
spíš symbol. Ztrácíme daleko
víc vody jinde. Třeba v rozvodech pitné vody, které jsou
mnohdy zastaralé, se ztrácí až 17
procent vody. Je to sice méně
než v minulosti, ale stále jsou to
miliardy litrů ročně.
■ Další ekologické téma je
omezování plastových výrobků. Do budoucna se mají zakázat plastová brčka, nádobí
na jedno použití. Pomůže to?
Svět doslova zblbnul z plastů.
Plast je dobrý sluha, ale zlý pán
a lidstvo začalo podléhat šílené
nadspotřebě. Považujeme za normální, že denně se jen v Evropě
prodá tři čtvrtě miliardy kelímků
na kávu, kterou vypijeme a o deset metrů dál kelímek hodíme
do koše.
Řada těch výrobků je navíc
nerecyklovatelných. To je hrůza.
Každý zná ty záběry z oceánů.
I Češi jezdí do destinací, kde
jsou plastové záplavy. Může se
stát, že v roce 2050 bude v mořích objemově víc plastů než ryb.
■ Co s tím?
Nejhorší jsou jednorázové
plasty a jejich nadužívání. Podporujeme všechna omezení
plastových výrobků, ať už jednorázové nádobí, kelímky,
uchošťoury. Rozjeli jsme projekt
Dost bylo plastu, kde ve spolupráci s firmami hledáme cesty,
jak používání plastů co nejvíc
omezit. Chceme ukázat, že když
existují alternativy, tak proč je
nevyužít.
Je to hodně o mladých lidech.
Hledají alternativy, jak tolik ne-

zatěžovat životní prostředí, stává
se to stylem, což je skvělé. Vidíme firmy, které v tom vidí i konkurenční výhodu. Těší mne, že
přibývá subjektů, které takto
uvažují.
Když třeba organizátor koncertu nebo jiné akce vyžaduje
použití pouze zálohovaných kelímků za padesát korun, je jasné,
že tím dramaticky ubyde plastového odpadu v okolí.
■ Nám v Evropě trvalo
dlouho, než jsme si to uvědomili. Ale co Asie? Tam se toho
plastu produkuje ještě o 50
procent víc.
Určitě máte pravdu, ty otřesné
záběry doslova plastových řek
jsou často z Indie, Pákistánu
a dalších zemí. Ale podívejte se
třeba na Čínu.

Česko za 15 let
snížilo spotřebu
vody na obyvatele
o polovinu,
na 86 litrů na den
Donedávna byla jakýmsi smetištěm světa, vyvážely se tam
milióny tun plastových obalů
ročně, často právě třeba z Evropy. Najednou Čína rozhodla, že
to skončí a rychle mění strategii.
Některé státy dovedou velmi
rychle přehodit výhybku a předběhnout Evropu. Navíc tam bývají drakonické tresty za přestupky. Když v Singapuru vyplivnete žvýkačku na ulici, jsou
tam tisícidolarové pokuty. Řekl
bych, zameťme si napřed před
naším vlastním prahem a teprve
pak poučujme ostatní. I Evropa
čelí obrovské výzvě, jak plasty
více recyklovat a jak je co nejlépe využít.

Lidovci budou chtít bránit návrhům na změnu Ústavy, které
považují za nebezpečné, řekl
včera při zahájení volební kampaně šéf a kandidát na Náchodsku Pavel Bělobrádek. Už dřív
uvedl, že chtějí mít největší
klub.
Senátorský klub KDU-ČSL
a nezávislých je nyní po soc.
dem. druhý nejsilnější. Má 16
členů, jen tři z nich mandát obhajují, zatímco soc. dem. z původních 25 třináct.

„Heslo naší kampaně je Senát
jim nedáme. Je určeno těm, kteří chtějí destruovat demokracii,
kteří mají parlament za žvanírnu, nechtějí poslouchat, aby někdo vyjádřil opačný názor, mají
tendenci vystupovat silově
a brát Českou republiku jako
dobyté území,“ řekl na úvod
kampaně Bělobrádek.
Lidovci postavili 12 vlastních
kandidátů, mezi nimiž je Jiří
Čunek či Hayato Okamura, další dva kandidáty pak v koalici

s dalšími stranami. V obvodech, kde vlastního kandidáta
nemají, doporučí voličům hlasovat pro jiného kandidáta. Jedním z příkladů je obvod Praha
12, kde KDU-ČSL podpořila
kandidáta na Hrad Pavla Fischera, který kandiduje jako nezávislý.
(zr, ČTK)
Pavel Bělobrádek (vpravo)
a Pavel Fischer při zahájení volební kampaně.

Hodně chyb v kandidátských účtech
Jen 41 subjektů ze 70, které
postavily kandidáta v říjnových
senátních volbách, zveřejnilo
bezchybně svůj volební účet.
Řekl to Jan Outlý z Úřadu pro
dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
Termín pro zveřejnění uplynul pět dní od vyhlášení voleb,
prezident Miloš Zeman je vyhlásil 23. května. Úřad počkal
do konce července, kdy uplynu-

la lhůta pro podání kandidátek.
Za nezřízení účtu může být pokuta až půl miliónu, za neoznámení až 100 tisíc.
Senátních voleb 5. a 6. října se
zúčastní 39 stran, 14 koalic
a 17 nezávislých kandidátů, uvedl Outlý. Z webu úřadu je zřejmé, že účet zveřejnily všechny
parlamentní strany.
Podobně tak učinila například
Strana zelených, Svobodní, Sou-
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Lidovci chtějí v Senátu
přeskočit soc. demokracii

kromníci i kandidát do Senátu
Marek Hilšer, bývalý premiér
Jiří Paroubek nebo Pavel Fischer, který vedle Hilšera kandidoval na prezidenta. V deseti
případech dohledový úřad řeší,
zda strany špatně nepochopily
zákon.
Podle Outlého bude úřad
zkoumat, zda strany účty pouze
nezveřejnily, nebo je ani nezřídily.
(zr, ČTK)

Obrana koupí desítky Tater
Ministerstvo obrany nakoupí
až 61 vozidel Tatra na přepravu
kontejnerů. Kopřivnické firmě
Tatra Trucks za ně zaplatí asi
760 miliónů korun. Informace
o zakázce předloží ve středu
vládě ministr obrany Lubomír
Metnar (za ANO).
„Jednotky české armády tak
budou vybaveny plně kompatibilní technikou (odpovídající
standardům NATO) schopnou

přepravovat kontejnery různých
typů i speciální nástavby a materiály v náročném terénu, a to
vyššími rychlostmi v porovnání
s běžnými nákladními automobily,“ sdělil Jakub Fajnor z obrany. Vozy budou mít zařízení pro
ochranu osádky kabiny vozidla
před chemickými, biologickými
a radioaktivními látkami.
Ministerstvo obrany dále zadá
ostrahu více než třiceti vojen-

ských objektů státnímu podniku
Vojenské lesy a statky (VLS).
Úřad za tříleté nepřetržité hlídání zaplatí svému státnímu podniku asi 688 miliónů korun.
VLS hlídají desítky armádních
objektů již několik let.
Pokud by se na ostraze podílely vojenské útvary vlastními
silami, dělo by se tak na úkor
plnění jejich odborných úkolů,
uvedl Fajnor.
(zr, ČTK)

Zemanova milost
nemocnému

Počty lidí zapsaných v registrech dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk v posledních
letech rostou. V Českém národním registru dárců dřeně při FN
Plzeň se počet dárců za osm let
zdvojnásobil, Český registr dárců krvetvorných buněk při pražském IKEM rostl o třetinu.
„Letos do 24. srpna vstoupilo
do registru 2691 nových dárců.
V současnosti je to o 659 dárců
víc než v minulém roce,“ uvedla
koordinátorka IKEM Gabriela
Hošková.
Díky mezinárodnímu propojení registrů se podaří najít dárce
pro 90 procent českých pacientů.
Úspěšnost léčby je 60 až 80 procent u dospělých a 70 až 90 procent u dětí.
(ČTK)

Prezident Miloš Zeman se
rozhodl udělit milost onkologicky nemocnému vězni, který si
odpykává trest za zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí
úplatku, informoval včera prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.
Podle serveru Aktuálně.cz je
omilostněným bývalý starosta
Hevlína na Znojemsku, který
za úplatek pomohl muži trestanému za drogový delikt vyhnout
se obecně prospěšným pracím.
Zeman v roce 2013 při nástupu do funkce slíbil, že milosti
udělovat nebude kromě případů,
kdy vězně ohrožuje nemoc na životě. Výjimek už udělal deset,
omilostnil mj. na doživotí odsouzeného dvojnásobného vraha
Jiřího Kajínka.
(zpe, jam)
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Dárců kostní
dřeně přibylo

DEMONSTRANTI V PRAZE PODPOŘILI SENCOVA. Velmi pomalým pochodem kolem ruské ambasády v Praze prošla včera
skupina asi šedesáti demonstrantů. Vyzvala tak k propuštění ukrajinského režiséra Oleha Sencova a dalších politických vězňů. Dvaačtyřicetiletý Sencov, odsouzený v Rusku na dvacet let za údajný terorismus, drží 107 dní hladovku, protest proto trval přesně 107
minut. Demonstranti do poštovní schránky velvyslanectví uložili otevřený dopis a vzkazy.
(ČTK, jaš)

