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UDÁLOSTI
Sucho? Čechy to nevzrušuje.
Spotřeba vody letí nahoru

Krátce

Obce dostanou 1200
korun na obyvatele
Praha – Obcím přistane na účtu jednorázový příspěvek 1200 Kč na obyvatele ze státního rozpočtu.
Má nahradit výpadek daňových příjmů. Poplatníci
mohou využít daňový balíček, který snižuje DPH
na ubytovací služby, silniční daň a umožní podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Stát odpustí sociální odvody za červen až srpen firmám do
50 zaměstnanců, pokud nepropustily více než desetinu zaměstnanců. Zdravotnická zařízení dostanou od státu náhrady zhruba 30,5 miliardy korun
za výpadek příjmů během epidemie koronaviru.
Zákony podepsal prezident Miloš Zeman. (čtk)

Voda v domácnostech deník
Kolik se jí denně spotřebuje
(průměrná denní spotřeba na osobu v litrech)
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Vyvlastňování pozemků pro
stavbu silnic bude rychlejší

Průměrný Pražan si za den
z kohoutku natočí přes 113
litrů pitné vody. Na Zlínsku jí přitom lidem stačí
jen skoro o 35 litrů méně.

N

ehledě na
zmenšující se
zásoby podzemních vod
spotřeba vody
v českých domácnostech
stále roste. Průměrný Čech si
tak loni podle statistiků
denně z vodovodu natočil
90,6 litru vody. Je to o 3,3 litru více než před pěti lety.
Nejnáročnější jsou Pražané,
jejich průměrná denní spotřeba vody dokonce přesáhla
113 litrů. Na spodním konci
žebříčku je Zlínský kraj, tam
průměrná spotřeba dosáhla
78,7 litru.
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KDE UŠETŘIT?

MÉNĚ KOMPLIKACÍ. Příprava staveb dopravní
a další infrastruktury se v budoucnu zřejmě výrazně
zkrátí. Podle vlády by to mohlo být až o třetinu. Stát by
měl také snáze a rychleji získávat pozemky pro výstavbu dálnic a železnic. V případě výkupu stavebních
pozemků a staveb bude moci vlastník dostat až jedenapůlnásobek znalecké ceny. Počítá s tím novela
takzvaného liniového zákona, kterou včera schválila
Sněmovna. V současné době trvá příprava velkých
dopravních staveb až 13 let. Foto: ČTK

Kvůli vysoké spotřebě vody
se mnoha lidem při vyúčtování protáčejí panenky. Prodraží se třeba jen kapající
kohoutek. Proto již mnoho
odběratelů vody přemýšlí
o tom, kde ušetřit. „Mezi
nejoblíbenější způsoby šetření patří duální splachování
pro WC, která jsou samozřejmostí u všech novějších

Místo vězení spíš pokuta
Praha – Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení.
Sněmovna to včera schválila v rámci vládní novely trestního zákoníku. Doplnila do ní ustanovení, které má rozšířit možnosti dohody o vině
a trestu tak, aby se mohla týkat i závažnějších
trestných činů. Ministryně spravedlnosti Marie
Benešová (za ANO) s tím souhlasila. (čtk)
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staveb a rekonstrukcí,“ uvedl
Václav Kužílek ze společnosti
Grohe, jež vyrábí vybavení
koupelen. Atraktivní jsou
i úsporné sprchy nebo bezdotykové vodovodní baterie.
O úspory se snaží i vodárenské společnosti. Zavádějí
tzv. chytré dispečinky, jež
pomáhají dovést vodu do regionů, kde jí je právě nedostatek. „Tento systém sbírá
data z okolních měst a vidí
aktuální zásoby i spotřebu
a dokáže tomu přizpůsobit
výrobu vody,“ řekl Bohdan
Soukup z Veolie. Pomáhá také snižovat ztráty ve vodovodech, které například ve
Středočeském kraji dosahovaly až 25 procent. „Chytré
dispečinky umožňují přesnější monitoring poruch
a úniků, i proto jsme ztráty
snížili na 14 procent,“ uvedl.
Podle odborníků i na naší
spotřebě vody závisí budoucnost planety. „Není to
jen voda z kohoutku, vodní
stopou je zatížena i produkce
potravin, oblečení a elektrické energie. Tato vodní stopa
nemá přímý dopad na sucho
v České republice, ale jedná
se o celosvětovou bilanci vody,“ dodal Ondřej Rychecký
ze spolku RHYME, jenž o významu vody informuje veřejnost.
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Déšť vzal lidem všechno. Pršet může i dnes
Rychnovsko – Už dva dny
sužuje východ Čech, střední
a východní Moravu vydatný
déšť. V Královéhradeckém,
Pardubickém kraji a části
Olomouckého a Zlínského
kraje jen během včerejška
spadlo až 50 litrů na metr
čtvereční. Meteorologové
varovali, že se kritická situace může na některých místech opakovat i dnes.
Kvůli počasí prožili bezesnou noc i obyvatelé Tutlek
na Rychnovsku, jedné z nejpostiženějších obcí, kterou
po silném dešti ze čtvrtka na
pátek spláchla místní rozvodněná říčka. Jindy tu je

Lékárny v plném provozu
Praha – Největší tuzemská síť lékáren Dr.Max se
opět vrátila do režimu před vypuknutím koronavirové krize. V provozu je opět všech 460 poboček. Ochranná opatření v lékárnách, především
plexiskla a pohyb v rouškách, dál zůstávají v platnosti. (jk)

INZERCE

POHROMA. Velká voda na východě země ničila. Foto: Deník

téměř suché koryto. Během
pár desítek minut ale stoupla
o metry, zaplavila sklepy,
domy a v jedno velké řečiště
se proměnila i zdejší silnice.
Během noci voda opadla,
ale zanechala po sobě spoušť.
„Je to všechno pryč,“ zoufá si

nad kupou poničeného nábytku místní rodačka Marie
Nováková. Nedávno si prý
pořídili nový. Z hromady se
snaží zachránit alespoň jednu židli, tedy to, co z ní zbylo.
„To je památeční po babičce,
je ke krásnému kredenci.
Kdyby ta voda alespoň nebyla v bytě, ale i lednice plavala po chodbě. Je to na
zbláznění. Nikdo nás nevaroval, akorát v rádiu jsme
slyšeli, že snad budou nějaké
silné deště. Bylo to tady
v momentě,“ svěřuje se.
I druhý den tu hasiči mají
co dělat, přijeli na pomoc také z okolí. Před domy stojí

kontejnery zaplněné zničeným nábytkem, před dalšími
ještě čekají na odvoz odepsané koberce a linolea. Na
trávníku ve stráni leží lednice s mrazáky, pračky...
Bohumil Jansa přijel ve
čtvrtek o půl čtvrté odpoledne z práce domů a chystal se
na to, že začne stěhovat. Nakonec ale změnil plány, nikdo nepředpokládal, že se tu
odehraje něco podobného
jako v květnu 2005, kdy se
tudy velká voda také prohnala. Šel pomoct kamarádovi s obytným vozem. (kja)
celý text na denik.cz
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Máte krevní skupinu A? Koronavirus vás
ohrožuje více než ostatní lidi, varují vědci
Londýn – Závažnější průběh
onemocnění covid-19 může
záležet na krevní skupině nakaženého a dalších genetických faktorech, domnívají se
evropští vědci. Koronavirem
SARS-CoV-2 se snáze nakazí
lidé s krevní skupinou A a nemoc se těchto lidí častěji prokazuje těžšími příznaky, vyplývá ze zjištění publikovaných v odborném časopise
The New England Journal of
Medicine.
Vědecký tým v době, kdy
byla pandemie covidu-19
v Evropě na vrcholu, analyzoval geny více než 4000 lidí
a hledali společné znaky u
těch, kdo se nakazili a měli
těžší příznaky.

Foto: ČTK

Riziko těžkého průběhu
covidu-19 bylo u lidí s krevní
skupinou A o 45 procent vyšší
než u ostatních krevních
skupin. Naopak u lidí, kteří
mají krevní skupinu 0, bylo

toto riziko o 35 procent nižší.
Výzkumníci pod vedením
odborníků Andreho Frankeho
z univerzity v německém
Kielu a Toma Karlsena z univerzity v norském Oslu zjistili,

že u pacientů se závažnými
příznaky se také častěji objevují shluky genů, které souvisí
s imunologickou reakcí a
s enzymy ACE2. Ty jsou podle
dalších studií receptorem,
který SARS-CoV-2 využívá pro
vstup do lidských buněk.
„Doufáme, že tato a další
zjištění nám budou nápomocná k lepšímu porozumění
biologii covidu-19,“ uvedl genetik Francis Collin z amerického Národního institutu pro
zdraví. „Také naznačují, že
k identifikaci lidí, u kterých
může propuknout závažnější
onemocnění, nám můžou
pomoci genetické testy
a znalost krevní skupiny,“ píše
vědec. (čtk)

