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NájemNí smlouva
Už zítra v MF DNESDomácí právník

Rozruch trváNedělní akce příznivcůMartina Konvičky (na snímku), kteří s atrapami zbraní v rukou předváděli pří-
jezd islamistů do Prahy, má dohru. Policie to vyšetřuje jako výtržnictví. A primátorka Adriana Krnáčová to považuje
za selhání úředníků, kteří akci povolili, a chce vyvodit personální důsledky. Foto: ČTK Strana 2

Konvičkova show Kdo si to odskáče?

Jana Šafaříková
redaktorkaMF DNES

BERLÍN Co kdyby zítra Německo
napadl nepřítel? Nebo kdyby zemi
zasáhl rozsáhlý chemický útok?
Není to sice pravděpodobné, ně-
mecká vláda přesto připravuje
nová bezpečnostní doporučení a
vzkazuje občanům: Buďte připrave-
ni na kolaps. Ve vlastním zájmu si
zajistěte zásoby jídla a vody k přeži-
tí na deset dní.

Většina Němců by totiž podle in-
terní vládní studie byla na katastro-
fu nebo teroristický útok většího
rozsahu a následné ochromení in-
frastruktury zcela nepřipravena.
Poprvé od konce studené války
chce proto vláda přijmout nový
plán civilní obrany. Projednávat jej
bude tuto středu a očekává se, že
koaličním hlasováním bez problé-
mů projde.
„Obyvatelé by měli mít odpovída-

jící zásoby všeho podstatného na
deset dní, aby byli soběstační do té

doby, než začne fungovat státem or-
ganizovaná pomoc,“ píše se v devě-
tašedesátistránkovém dokumentu,
o kterém informoval deník Frank-
furter Allgemeine.
Kromě zásob jídla a dvou litrů pit-

né vody na každý den by také všich-
ni Němci měli mít k dispozici po-
třebné léky a lékárničky s první po-
mocí, finanční hotovost a plně nabi-
té záložní baterie. K tomu svíčky a
zápalky, zásoby uhlí nebo dřeva do
kamen a domácnosti bez možnosti
vlastního vytápění pak dostatek tep-

lých dek. Vláda také počítá se zdo-
konalením alarmového systému,
plánuje zpevnit konstrukci někte-
rých budov a posílit personál ve
zdravotnických zařízeních. Vznik-
nout mají také „dekontaminační
střediska“ pro případ jaderného, bi-
ologického nebo chemického úto-
ku.
Nová bezpečnostní opatření se

budou týkat i státních institucí, je-
jichž vzájemná spolupráce by se
měla výrazně zdokonalit. Pokud ně-
která bude vyřazena z provozu,

musí být podle návrhu hned jasné,
kdo dočasně převezme její pravo-
moci. Podle interního zhodnocení
je totiž stávající praxe zcela nedo-
statečná.
Vláda se tématem začala intenziv-

ně zabývat zejména v uplynulých
týdnech poté, co Německo zasáhla
v krátkém časovém sledu série čtyř
teroristických útoků. Už teď ale
plán kritizuje opozice, podle níž vlá-
da ve společnosti bezdůvodně vy-
tváří atmosféru strachu.

Pokračování na str. 3

VZOR KUPNÍ
SMLOUVY ZDARMA

PRAHA Sezona koupání vrcholí,
tento týden bude vůbec nejsluneč-
nější z celých prázdnin. V pokroči-
lém létě však voda také nejvíc „kve-
te“. A na to by si měli dát pozor ze-
jména muži. Zdravotní potíže jim
hrozí více než ženám, ukázal uni-
kátní průzkum expertů, jehož vý-
sledky MF DNES získala.
Čechy, kteří se jezdí koupat do

přírodních vodních nádrží, kvalita
vody nezajímá tak, jak by si hygieni-
ci přáli. Jen 30 procent z nich si to
často zjišťuje předem, a to hlavně
na internetu. Zhruba polovina re-
kreantů se o čistotu vody zajímá ale-
spoň někdy. Vyplývá to z dotazníko-
vého šetření mezi více než čtyřmi
stovkami návštěvníků třiceti přírod-
ních vod ke koupání v letech 2014 a
2015, které nyní vyhodnotili exper-
ti Státního zdravotního ústavu
(SZÚ) ve spolupráci s Výzkumným
ústavem vodohospodářským
(VÚV).
Návštěvníky odrazují především

sinice, ale také odpadky, skvrny na
hladině či leklé ryby. „Každému
vadí trochu něco jiného. Jedna sleč-
na v dotazníku například uvedla,
že jí nedělá dobře, když je ve vodě
společně s rybami,“ popsal Petr Pu-
mann ze Státního zdravotního ústa-

vu (SZÚ). Pokud je vedro, lidé snižu-
jí nároky na kvalitu vody a klidně se
budou koupat v „hrachové polév-
ce“, jak se říká vodě znečištěné sini-
cemi. Přežijí i pár leklých ryb a nej-
spíš je neodradí ani mrtvý divočák,
jak se objevilo v jednom dotazníku.
„Když už dojedu namísto, tak tam i
vlezu,“ zněla častá odpověď respon-
dentů.
Společný projekt SZÚ a VÚV po-

může hygienikůmpři aktualizaci se-
znamu oficiálních přírodních kou-
pacích vod.
Ukázal například, že ženy, které

se koupou ve znečištěné vodě pří-
rodní nádrže, mají větší šanci, že se
vyhnou zdravotním problémům,
než muži. Je to proto, že si ženy při
plavání potápějí méně často hlavu.
Tento způsob preferuje 42 %
z nich, zatímco s ponořenou hla-
vou plavou celé dvě třetiny mužů.
Při plavání se nedopatřením napije
63 %mužů a pouze 49 % žen.
„Důvody, proč se ženy nepotápě-

jí, jsme nesondovali. Nezajímalo
nás, zda je to kvůli účesu, šlo nám o
zdravotní dopad. Z výsledků by se
dalo vyvodit, že si ženy mohou do-
volit i horší kvalitu vody,“ pozna-
menal Petr Pumann.

Pokračování na str. 3

Rio na Lipně
jako finta Str. 4

developera?

OLOMOUCKÝ
Cyklostezka? Jen když bude i pro

nákladní auta, požaduje Povodí Moravy
Plumlov tvrdí, že musel vrátit dotaci na
projekt. Žádost Povodí by ji prodražila

Jaký je nový
Doktor
Martin Str. 10

Průzkum: Špinavá
voda při koupání
ohrožuje více muže

Připravte se na válku,
vyzývá Němce vláda
Nové plány civilní obrany – lidé mají mít doma zásoby potravin na deset dnů

Auto DNES:
Prázdninová
autoškola

EU: Itálie
„nahrazuje“
Británii Str. 8
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Z domova

Pokračování ze str. 1
V dotazníku se lidé vyjadřovali rov-
něž k tomu, zda jsou ochotni akcep-
tovat koupání se psy. Dvě třetiny re-
spondentů uvedlo, že jim psi neva-
dí, lékaři však před společnou vo-
dou varují.
Čtvernožci totiž znečišťují vodu

chlupy, jejich exkrementy předsta-
vují zdravotní riziko.
„Někteří provozovatelé přírod-

ních koupališť sice měli snahu pro
psy pláže otevřít, ale majitelé zvířat
bývají neukáznění. Nechají je často
volně pobíhat, a to komplikuje ži-
vot rodičům s dětmi. Proto na kou-
palištích volí tabulky se zákazem.
Vlastně teď už neznám žádné pro-
vozované koupaliště, kde by měli
lidé se psy vstup povolen,“ uvedl
Petr Pumann ze Státního zdravotní-
ho ústavu.

Čistá voda je nejvíc
I když Češi nemají na přírodní kou-
paliště přehnané nároky, zajímá je
přece jen na prvnímmístě to, zda je
v něm čistá voda – k tomuto krité-
riu přihlíží při výběru 38 procent

lidí. Hygienici čistotu vody nawebu
pravidelně hodnotí v barevné škále
(například na portálu www.koupa-
civody.cz).
Modrá signalizuje bezproblémo-

vou vodu, červená ke koupání ne-
vhodnou a černá už přímo nebez-
pečnou. Vodu, která ohrožuje zdra-

ví, v těchto dnech hygienici avizují
v rybníku Rosnička na Svitavsku,
ve vodní nádrži Rozkoš u České Ska-
lice nebo v Pahrbku u Napajedel na
Zlínsku.
Až v druhé řadě po čistotě vody

lidé vybírají koupaliště podle
toho, zda je v místě stánek s občer-

stvením (33 %), a dále podle toho,
zda jsou na březích toalety (29 %).
Pokud jde o pláže, lidé o něco čas-
těji preferují travnaté před píseč-
nými.
I z dřívějších studií je patrné, že

obliba koupání v přírodních nádr-
žích roste se vzděláním. Také se

ukázalo, že nejméně často se v pří-
rodě koupou chudší lidé.
Koupajících přibývá mezi skupi-

nou návštěvníků s čistým příjmem
na domácnost do šedesáti tisíc ko-
run a u majetnějších zase zájem
o přírodní nádrže klesá.
V Česku je monitorováno na 260

přírodních koupacích lokalit, mno-
hé jsou hodně navštěvované,
i když nemají provozovatele. Jde
například o pláže na Slapech či na
Orlíku.

Mapová prohlížečka nádrží
Díky spolupráci Státního zdravotní-
ho ústavu a Výzkumného ústavu vo-
dohospodářského vznikla metodika,
kde budou mít hygienici lepší mož-
nost seznam oficiálních přírodních
koupališťměnit. S podporouTechno-
logické agentury pak přišla na svět
webová mapová prohlížečka koupa-
cích vod www.dibavod.cz/koupa-
ci-vody.
„Náš výzkumbyměl být pro pra-

covníky hygienické služby vodít-
kem při rozhodování, kterou další
přírodní vodní nádrž sledovat a za-
řadit do seznamu. Jelikož evrop-
ská směrnice bere v potaz hlavně
počet návštěvníků, umístili jsme
na web také údaje o množství re-
kreantů a chalupářů v té které ob-
lasti,“ popsal Tomáš Fojtík z Vý-
zkumného ústavu vodohospodář-
ského. — Ivana Karásková
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INZERCE

38%
Čistota vody je důležitá

pro téměř dvě pětiny lidí.

Češi vybírají pláže Chtějí čistou vodu a stánky s občerstvením

33%
Stánek s občerstvením hledá
u vody třetina dotázaných.

1%
Zákaz vzít na pláž psa odrazuje
jen mizivou část návštěvníků.

29%
Záchody a jejich úroveň jsou

třetím hlavním kritériem.

Pokračování ze str. 1
Vláda nebude nový plán až do stře-
dy komentovat. Nicméně doporuče-
ní, aby lidé byli připraveni na živel-
né pohromy a měli doma nouzové
vybavení, podle ní není ničím no-
vým.
Od letošního května je také v Ně-

mecku volně k dispozici příručka s
názvem Jak se chovat v nepředvída-
ných nebezpečných situacích. V ní
se například popisuje, jak si člověk
může sám pomoci po teroristickém
útoku.

Stropnický: Česko zásoby má

Český ministr obrany Martin Strop-
nický nepokládá německý návrh za
reakci na bezprostřední ohrožení
země, ale za formu prevence. V ci-
vilní obraně by se podle něj dalo

více pracovat i v Česku. „Česká re-
publika samozřejmě drží příslušné
zásoby strategických surovin pro
případné výjimečné situace. Určitě
je ale nutné zvýšit povědomí o bran-
né připravenosti a výchově,“ uvedl
Stropnický.
Ministerstvo obrany na tom

podle něj pracuje – pořádá na zá-
kladních a středních školách desít-
ky seminářů ročně.
„Učíme žáky a studenty prevenci,

první pomoc, chemickou ochranu
a vysvětlujeme, proč je armáda dů-
ležitá,“ řekl. O záležitostech týkají-
cích se bezpečnosti je podle minist-
ra potřeba racionálně uvažovat, ni-
koliv vytvářet atmosféru strachu:
„První pomoc se také všichni učí-
me preventivně a neznamená to,
že bude potřeba ji masivně a bez-
prostředně poskytovat.“

PARDUBICE Bývalý šéf Útvaru pro
odhalování organizovaného zloči-
nu (ÚOOZ) Robert Šlachta včera na-
stoupil jako vrchní rada Celního
úřadu pro Pardubický kraj, od září
bude náměstkem generálního ředi-
tele celní správy pro oblast pátrání.
Šlachta skončil na konci června
u policie, protože nesouhlasil s re-
organizací, při níž se ÚOOZ sloučil s
protikorupční policií.
„Teď jsme s panem ředitelem dě-

lali základní agendu, kterou jsme
pro přijetí potřebovali. Zabývat se
budu seznamováním s celním úřa-
dem a s agendou související s celní
správou,“ uvedl Šlachta.
Podle ředitele Celního úřadu pro

Pardubický kraj Jiřího Pražáka se
bude Šlachtamuset seznámit se vše-
mi agendami úřadu. (ČTK)
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Místo ke koupání
1. Skalka – Podhoří
2. Jesenice – Václav
3. – Dřenice
4. – Rybářská bašta
5. Lipno – Horní Planá
6. – Černá v Pošumaví
7. – Lipno (obec)
8. Vranovská přehrada – Vranov
9. Výrovice

10. Nové Mlýny – horní nádrž - laguna 1
11. – horní nádrž - laguna 2
12. Luhačovice – u hráze
13. – kemp
14. Všemina
15. Bystřička – u hráze
16. – u pláže
17. Horní Bečva
18. Baška
19. Žermanice – Lučina
20. – Soběšovice
21. – Dolní Domaslavice
22. Těrlicko – Těrlicko střed
23. – Pacalůvka
24. – Pod Motelem
25. Slezská Harta – Nová Pláň
26. – Roudno 1
27. – Leskovec nad Moravicí
28. Pastviny – Šlechtův Palouk
29. – Panelovka
30. Rozkoš
31. Mšeno – pláž U Prutu
32. – pláž U Kiosku

33. Máchovo jezero – hotel Port
34. – Kluček
35. – Doksy
36. – Staré Splavy
37. – Borný
38. Vodní nádrž Vrbenský
39. Nechranice – Tušimice
40. – kemp U Hráze
41. Hracholusky – hráz
42. – Na Radosti
43. Velký Bolevecký rybník
44. Orlík – Radava
45. – Poskalí
46. – Trhovky
47. – Lavičky
48. – Popelíky
49. Slapy – Županovice
50. – Živohošť
51. – Nová Živohošť
52. – Měřín
53. – Nová Rabyně
54. – Ždáň
55. Hostivař
56. Džbán
57. Proboštská jezera
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Kde se dá koupat

Připravte se na válku,
vyzvala Němce vláda

Špinavá voda ohrožuje muže

Šlachta už je
celník. Začíná
v Pardubicích


