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ZBYNĚK PETRÁČEK

B rambory se u nás konzu-
mují jen pár set let. Tro-
pické ovoce si užívá jen

pár generací. Víte, že obilí pěs-
tujeme – a chleba jíme – jen ně-
kolik tisíc let od neolitické revo-
luce? Že teprve před sedmi tisí-
ci lety získali Evropané toleran-
ci k laktóze, takže mohou pít
mléko i v dospělosti? A že tím
se liší například od Číňanů?
Jsou to jen takové perličky,

otázky pro zábavný kvíz. Ale
dokládají, jak často a zásadně
druh Homo sapiens měnil jídel-
níček. Přitom geneticky se sko-
ro nelišíme od předků žijících
před milionem let. I hipster upí-
jející ve veganské restauraci
svůj pampeliškový džus je ge-
neticky vzato lovec a sběrač,
který by se měl živit ulovený-
mi zvířaty a nasbíranými plo-
dy.
Možná se tu místo navyklých

plodin budou časem pěstovat
jiné. Není až tak důležité, zda
změnu vyvolá klima (tak jako
po zatím poslední době ledové),
nebo politika (tak jako blokáda
Evropy za napoleonských válek
vyvolala pěstování cukrovky).
Ale že změna přichází, už vidí-
me kolem sebe. Stamiliony Ev-
ropanů se nemohou vrátit
k lovu a sbě-
račství, na to
je tu málo
zvěře. Takže
se opět při-
způsobíme,
jako už toli-
krát dříve.

ROZHOVOR

Otcovská? Měla
by trvat až měsíce
Matka není jediný rodič, který je
schopen postarat se o potomka, říká
Eliška Kodyšová, nová předsedkyně
České ženské lobby. Otcové by podle
ní měli dostat šanci, aby se upevnil
jejich vztah s dítětem. strana 4

EKONOMIKA

Češi prověří vlaky
čínského obra

Dceřiná firma Českých drah má
v kapse smlouvu na testování
souprav čínské společnosti CRRC.
Ta díky tomu může proniknout
na evropský trh. strana 12

ANALÝZA

Slavia musí vyzrát
a najít kanonýra
Fotbalová Slavia cítí křivdu. O šanci
zahrát si základní skupinu Ligy
mistrů ji však víc než chyby sudích
připravily zmařené šance. strana 16

JANA MACHALICKÁ

PRAHA Básník Petr Hruška v čer-
venci odstoupil z komise pro Stát-
ní cenu za literaturu, která je
v gesci ministerstva kultury. Ko-
mise pro roky 2018 až 2020 byla
jmenována loni na podzim. Hruš-
ka své rozhodnutí odůvodnil tím,
že cena reprezentuje vládu a on se
nechce podílet na reprezentaci té
současné, která spoluprací s ko-

munisty překročila hranici snesi-
telnosti. V rozhovoru pro LN uve-
dl, že tato strana svobodnou litera-
turu vždy likvidovala, autory zaví-
rala, ba dokonce vraždila.

Čtyři ze sedmi porotců
Sám Hruška toto ocenění převzal
za sbírku Darmata v roce 2013
od představitelů vlády Jiřího Rus-
noka, která neměla důvěru parla-
mentu. Uvádí, že již tehdy to pro

něj bylo dilema, a tak polovinu
částky s ní spojenou (150 tisíc ko-
run) věnoval na podporu literár-
ních časopisů.
Hrušku následovali další tři

z celkem sedmi porotců: němec-
ký bohemista a profesor slavisti-
ky na Heidelberské univerzitě
Urs Heftrich, kritička Kateřina
Kadlecová z týdeníku Reflex
a Petr A. Bílek, profesor Filozo-
fické fakulty UK.

V komisi naopak zůstala kritič-
ka Eva Klíčová, slovinská spiso-
vatelka Tatjana Jamniková a ředi-
tel Světa knihy Radovan Auer.
Ten LN řekl, že cena je v konfron-
taci s devalvací ocenění udělova-
ných Hradem důležitá, neboť není
vystavena politickým tlakům a ga-
rantují ji odborníci. Proto v komi-
si zůstává a věří, že bude kvalitně
doplněna. Více čtěte na straně 7

Poznámka na straně 10

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA/BRNO Až příliš žhavé léto
Čechy varuje, jak cenná může být
voda. Včera se omezením zálivky
zahrad z veřejných zdrojů zabýva-
la i vláda. Klimatické modely na-
víc naznačují, že počet dní, za
nichž rostliny pocítí nedostatek
vláhy, se během století leckde
zvýší – klidně i na dvojnásobek.
Vliv na zemědělství a produkci

potravin bude nevyhnutelný. „Ze-
mědělci jsou první, kdo dopady

cítí. Čeká nás cesta k pružnému
zemědělství, k flexibilnějším stra-
tegiím,“ řekl LN profesor Miro-
slav Trnka z Ústavu výzkumu glo-
bální změny Akademie věd ČR.
Právě on je hlavním řešitelem

výzkumného záměru se zkratkou
SustES, který má za 340 milionů
korun Česku poradit, jak ve ztíže-
ných podmínkách zajistit obyvate-
lům potravinovou bezpečnost.
Vědci mimo jiné zjišťují, jak za-

držovat vodu či které plodiny by
byly vhodnější. „Že bychom opus-

tili obiloviny, se mi nezdá. Ale
problematická se jeví kukuřice,“
říká Trnka o kombinaci horka
a sucha, jež ji klátí. Důkazem bu-
diž mnohá uschlá kukuřičná pole.
Dle vědců jsou možnou alterna-

tivou proso či čirok, pro něž by se
musel najít odbyt i zájem strávní-
ků. „Je pravděpodobné, že dojde
k částečné změně skladby plodin.
Lidé už naMoravě zkoušejí pěsto-
vat třeba i kiwi,“ říká profesor Mi-
chal V. Marek, ředitel ústavu
a centra CzechGlobe.

Žhavější podmínky mohou pro-
spívat melounům či ovoci, ovšem
u středomořských plodin typu oliv
či fíků budou překážkou zimy.
Projekt, který běží od loňska,

je víceoborový. „Jsou v něm kli-
matologové, zemědělci, ekono-
mové i rostlinní fyziologové,“
upozorňuje Marek, že příprava na
horší časy není jen věcí ekologů.
Ministerstvo školství, jež dota-

ci EU udělilo, považuje projekt
za excelentní, užitečný a „vysoce
aktuální“. Více čtěte na straně 3

Z lovce veganem

Až 40 suchých dnů
bývalo od dubna do září
na jižní Moravě mezi
lety 1981 a 2010.

Po roce 2081 jich
může být podle
klimatických modelů
i dvakrát tolik.

VÍT ŠTĚPÁNEK

PRAHA/JANOV Několik desítek
hodin po zhroucení části dálnič-
ního mostu v italském Janově se
země vzpamatovává z šoku a po-
čítá mrtvé. Premiér Giuseppe
Conte avizoval, že vyhlásí den
státního smutku.
Politici rychle slibují kontro-

lu problémových mostů i více
peněz do infrastruktury, a to bez
ohledu na rozpočtová pravidla
EU. Itálie v ní přitom již dnes pa-
tří k nejzadluženějším zemím.
Počet obětí úterního pádu tak-

zvaného Morandiho mostu se
do uzávěrky LN podle janovské
prokuratury vyšplhal na 40. Vět-
šina mrtvých jela v autech, která
se zřítila do hlubiny. Některá vo-
zidla rozdrtily mnohatunové blo-
ky železobetonu.
Trosky zhroucené části mos-

tu, která spadla do údolí z téměř
padesátimetrové výšky, prohle-
dávaly včera stovky záchranářů.
„Všechny dostupné prostory

(mezi sutinami) už byly prohle-
dány, nyní odstraňujeme největ-
ší kusy trosek,“ uvedl včera na-
večer šéf hasičů Emanuele Gis-
si. „Nevíme, zda jsou na místě
ještě nějací přeživší,“ dodal. Po-
dle některých svědků se z trosek
včera ozývaly lidské hlasy.
Pro rychlejší postup záchran-

ných prací byly sice na místo
přepraveny dva velké jeřáby,
včera odpoledne však muselo
být hledání mrtvých a případ-
ných přeživších pozastaveno.
Pokračování na straně 5
Poznámku čtěte na straně 10

Nahlodaná prestiž literární ceny
Básník Hruška a šéf Světa knihy Auer vysvětlují, proč být, či nebýt v porotě státního ocenění

Turci vyslyšeli prezidenta. Turečtí podnikatelé houfně mění dolarové úspory za místní měnu. Reagují tak na výzvu prezidenta
Recepa Tayyipa Erdogana, jehož apel má zachránit liru před dalším pádem vůči americkému platidlu. Turecko včera vystupňovalo spor s USA, když v reakci
na podobný krok Donalda Trumpa zvýšilo dovozní přirážky na americký alkohol, auta či tabák. Více na straně 12, komentář na straně 10 FOTO REUTERS

Fíky místo kukuřice?
Sucho mění česká pole

Budoucí potravinová bezpečnost Česka zajímá vědce. Na zemědělský výzkum získali 340 milionů

SLOUPEK LN

Nevíme, zda
jsou na místě
ještě přeživší
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CE kapitulace v moskvě
Husák měl brzy pro sovětské požadavky pochopení Strana 15


