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Letní cyklisté přeceňují síly

Elektrokola svádí do těžkých terénů lidi bez kondice a chronické marody. Část z nich si ani nebere helmu
E LIŠ KA NOV Á
AND RE A ŘEPKOV Á
PRAHA Zdejší cyklostezky, hor-

ské pěšiny nebo okresní silnice zažívají nebývalý nápor. Lenivé letní dny české krajiny rozpumpovaly davy domácích turistů, kteří si
pro letošek odřekli dovolenou
v cizině. K létu patří túry a kola,
k teplému počasí vyšší míra pití
alkoholu a nové zážitky. Pro restauratéry nebo hoteliéry je to
spásná perspektiva, ale zdravotníci to vidí jinak. Prázdninoví Češi
přeceňují své síly, letos hojněji
v kombinaci s elektrokolem.
„Mají pocit, že všechno zvládnou, a pak se stává, že úrazů je
víc. U elektrokol je pravda, že
díky nim volí fyzickou aktivitu
daleko starší lidé, kteří by po ní
v takovém rozsahu jinak nesáhli,“ řekla LN Michaela Bothová,
mluvčí jihomoravské záchranné
zdravotnické služby.
Jedu, tedy můžu
Obrovským faktorem, na nějž se
v letním rozmaru zapomíná, jsou
vedle mizerné kondice i chronické nemoci. Když možnosti kvůli
motoru na bicyklu přecení diabetik nebo kardiak, následky můžou
být osudné. Přitom jsou to právě
jedinci s různými neduhy, kteří se
v typické klientele elektrokolařů
vyskytují. Mají pocit, že si takhle
mohou dopřát náročnější sportovní program.
„Zájem o elektrokola je asi
o čtvrtinu větší než loni. Jedná se
především o zákazníky ve věku
55 a výš, rodiče využívající možnosti připojení dětského vozíku,
a lidi, kteří mají zdravotní komplikace či podstoupili zákrok,“ potvrzuje Lukáš Zahradníček z prodejny Kolovna.
Poptávka po tomto přibližovadle v republice roste poslední dva
roky, ale letos ji ještě akcelerovala karanténní omezení, kdy se
Češi z nedostatku jiného vyžití vrhali masově na sport. Po odeznění covidových restrikcí už si nové
návyky ponechali.
Rostoucí pelotony cyklistů zaznamenávají i statistiky ministerstva dopravy. Podle resortních informací využití kola jen v Praze

Léto na kolech volí kvůli doznívající pandemii čím dál více Čechů. Elektromotory v bicyklech ale vábí na stezky i sváteční
jezdce, často bez patřičné kondice nebo s hustě popsaným chorobopisem. Úrazů je tím pádem víc.
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meziročně stouplo až o 39 procent. A to se musí kalkulovat
s faktem, že závěr jara a úvod léta
byl obdobím s velice chladným
a deštivým počasím, které k venkovním aktivitám úplně nelákalo,
loni bylo ve stejnou dobu o poznání tepleji, na vozovce sucho.
Ministerstvo hodlá další rozvoj (elektro)cyklistiky podporovat, ale aby nepřidělávala moc

Nechci útočit na staré
lidi, ale bohužel je to
tak – pokud je úraz
na elektrokole, nebývají
to mladí.
Vítězslav Kaller
Horská služba Jeseníky

práce záchranářům, bude to chtít
i pořádnou osvětu o bezpečném
chování. Třeba o nasazení helmy,
protože to často dělá rozdíl mezi
nepříjemností a fatalitou.
Bloudi bez helmy
Dokládá to příběh z Jeseníků. Začalo to nevinně, cyklistovi jen
podjelo kolo na štěrku, ale neudržel balanc a spadl do přilehlého

dlážděného koryta na odvádění
dešťové vody. Byl z toho velmi
těžký úraz hlavy.
„Kdo jede bez helmy, sluší nesluší – když ji má na nosiči s tím,
že si ji nasadí, až když pojede
z kopce, to je bloud,“ řekl LN Ivo
Novák z královéhradecké záchranné služby. Jeho kolegové
z ostatních krajů potvrzují, že
s letní sezonou už bobtnají případy úrazů včetně těch těžkých. Od
nehod na silnici, kdy cyklistu srazí auto, až po vzpříčená kola na
lesním terénu, jež vedou k pádu.
„Zejména po tomto víkendu zaznamenáváme ve vyšší míře zranění cyklistů. Během něj bylo
hodně úrazů různého charakteru,
pádů. Zrovna v pondělí se dva
cyklisti na elektrokole srazili čelně. Jeden neviděl druhého, šlo
o klasické rekreační jezdce. Kolo
není auto, ani s motorem. Převládají banální úrazy, nejde o žádné
fatality, ale hodně to zaměstná,“
popsala Mária Svobodová, mluvčí plzeňské záchranky. V letním
období to průměrně vychází na tři
zraněné cyklisty denně.
V již zmíněných Jeseníkách naopak převládají těžké úrazy, tamní horský terén je náročnější, snáz
se lehkomyslnému turistovi vymstí. Často v tom sehrají roli i promile kolující v krvi.
„Je to spojené s věkovou hranicí. Nechci útočit na staré lidi, ale
bohužel je to tak – pokud je úraz
na elektrokole, nebývají to mladí.
Je-li náročný terén, není správné
si myslet, že to za ně zvládne
kolo. To je jako koupit si lyžařské
vybavení za tisíce, ale neumět lyžovat. Prostě musíte zvládat techniku,“ zdůrazňuje náčelník horské služby v Jeseníkách Vítězslav
Kaller.
Záchranáři jsou z rekreačních
(elektro)cyklistů nervozní i proto,
že na rozdíl od chůze se na
bicyklové výlety podstatně častěji vydávají lidé sami, bez doprovodu. Když se jim přihodí nehoda,
v jejímž důsledku ztratí vědomí,
nemá jim kdo přivolat pomoc. Nebezpečí číhá taky na silnicích,
jezdci na kolech tvoří letos deset
procent zraněných. Patnáct jich
tento rok takhle zemřelo, z toho
sedm během dubnové karantény.

Kdo ochrání naše soukromí?

Šéfem Úřadu pro ochranu osobních údajů se může stát jeho druhý muž Prokeš nebo kariérní úředník Kaucký
TOMÁŠ NAH OD I L
PRAHA Už za dva týdny budou se-

nátoři volit nového předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ). Ivana Janů, která v čele
strážců citlivých dat stojí od roku
2015, se rozhodla svůj mandát neobhajovat. Přestože volební komise Senátu uzavře nominace až
příští čtvrtek, LN zjistily, že kandidáti budou dva: bývalý státní tajemník na ministerstvu vnitra Jiří
Kaucký a současný místopředseda ÚOOÚ Josef Prokeš.
Ačkoli je výběr nového předsedy plně v kompetenci senátorů,
angažuje se v něm, stejně jako
před pěti lety, velmi aktivně poslanec Marek Benda (ODS). „Ochranou osobních údajů se zabývám
dlouhodobě. Pokládám ji za důležité pravicové téma. Senátorům
za ODS jsem doporučil nominovat Jiřího Kauckého,“ sdělil LN
Benda. Kaucký je kariérní úředník. V resortu vnitra pracuje od
konce devadesátých let.
Senátoři ODS na Bendovo doporučení dali, jak LN potvrdil šéf
jejich klubu Martin Červíček.
„Pro Jiřího Kauckého rozhodla
nezpochybnitelná odbornost v legislativní oblasti v průběhu více
než dvacetileté praxe ve státní
službě. Během své předchozí pro-

fesní kariéry jsem měl opakovaně
možnost přesvědčit se o jeho kompetentnosti,“ odepsal LN Červíček, mezi lety 2012 až 2014 policejní prezident.
A co ke své zákulisní roli říká
poslanec Benda? Nevidí na ní nic
špatného. „Do senátorského klubu ODS chodím pravidelně. S našimi senátory konzultuji zákony
i další věci v jejich kompetenci.
Bavili jsme se i o nominaci na
šéfa ÚOOÚ. Podílel jsem se již
na vyhledání současné předsedkyně Janů, a tak jsem se zajímal
i nyní,“ odpověděl LN.
Rodina poslance Bendy má
k úřadu úzkou osobní vazbu. Jeho
matka Kamila byla mezi lety
2003 až 2013 inspektorkou
ÚOOÚ. Působila tedy v exponované kontrolní roli, kterou však
zákon o zpracování osobních údajů z loňského roku do budoucna
utlumuje. Nyní je řadovou členkou rozkladové komise úřadu.
Politická dohoda ODS a KDU
Podporu kandidátovi vyhledanému Bendou už na základě pět let
staré politické dohody přislíbili lidovečtí senátoři. „Když jsme do
čela Úřadu nominovali svou kandidátku Ivanu Janů, ODS ji tehdy
podpořila s tím, že my do této
funkce příště na oplátku podpoří-

Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš

Dlouholetý úředník a bývalý státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký

me jejího kandidáta,“ zdůvodnil
předseda senátorského klubu
KDU-ČSL Jiří Šilar, proč lidovečtí senátoři dají své hlasy právě
Kauckému. Tím by měl mít zajištěných nejméně 33 hlasů z jednaosmdesáti. Šéf lidovecké frakce
nicméně dodal, že si senátoři za
KDU-ČSL před hlasováním rádi
vyslechnou i názor odcházející
předsedkyně Janů.
O místo v čele úřadu se
Kaucký utká s jeho nynějším místopředsedou Josefem Prokešem,
jehož nominoval Michael Canov,
zvolený za Starosty za Liberecký
kraj. Senátoři Prokeše do místopředsednické židle zvolili loni
v červnu 55 hlasy ze 66 odevzdaných. Ve své kandidátské řeči tehdy zdůraznil, že stát je sice správcem množství osobních dat, záro-

veň je ale také nemalým porušovatelem některých bezpečnostních předpisů ochrany údajů.
„Prokešovu nominaci považuji
za logickou. Věřím, že se k ní přidají i další senátoři. Je to odborník na svém místě,“ dodal Canov.
Zákon žádá zkušenosti
Prokeš na ÚOOÚ pracuje bezmála dvacet let. Prošel v něm řadou
odborných i vedoucích funkcí.
Pět let vedl jeho zahraniční agendu a zastupoval ho i při před Soudním dvorem EU. Pro problematiku vykazuje skutečnou vášeň:
před šesti lety inicioval vznik
Spolku pro ochranu osobních údajů, vůbec první profesní organizace v Česku v daném oboru.
„Rád bych navázal a pokračoval v zásadních věcech, které vy-

konala současná paní předsedkyně,“ řekl Prokeš LN.
Vedle vysokoškolského vzdělání právního směru nebo v oblasti
IT vyžaduje zákon po kandidátovi na předsedu ÚOOÚ též nejméně pětiletou praxi v agendě ochrany osobních údajů či lidských
práv. A právě to by mohl být problém u Kauckého.
Sice se věnoval legislativě
i správnímu právu, nicméně úzce
specializovanou praxi v žádné
z těchto dvou zákonem požadovaných oblastí jeho životopis neuvádí. Kaucký se vyhnul odpovědi
na dotaz LN, čím členům horní
komory doložil splnění podmínky své volitelnosti.
„Považuji nejen za slušné, ale
přímo za nezbytné, abych se svými konkrétními představami dalšího rozvoje ÚOOÚ seznámil nejprve senátory a teprve pak sdělovací prostředky. Totéž se týká i mé
kompetence ve smyslu zákona,“
odepsal LN.
Vstřícnější byl senátor Červíček, jenž Kauckého nominoval.
Vyzdvihl například jeho členství
ve vládním výboru pro zdravotně
postižené, v radách vlády pro seniory nebo rovnost pohlaví a též
i jeho účast v etické komisi pro
ocenění odbojářů a odpůrců komunismu.

Halbichovi
náleží odměna
za Lidový dům
PRAHA/BRNO Právník Václav

Halbich dostane 16,8 milionu
korun za práci, kterou odvedl
pro ČSSD ve sporu o Lidový
dům. Rozhodl o tom Nejvyšší
soud. Sociální demokracie peníze před 20 lety uložila do soudní
úschovy, nebylo totiž jasné,
komu odměna náleží. Mluvčí
strany Eva Gregorová včera řekla, že oranžoví postupovali
správně, když peníze uložili do
úschovy. Na Ústavní soud se
chce po verdiktu obrátit společnost Alba, které postoupil svou
pohledávku vůči ČSSD advokát
Zdeněk Altner.
Jde o vleklý spor, jenž trvá od
roku 2003. Halbich (zprvu neúspěšně) žádal za podíl na právní bitvě o stranické sídlo v Praze
17 milionů korun, a to jednak
od sociální demokracie, jednak
od společnosti Alba, které postoupil svou pohledávku vůči
ČSSD jeho někdejší kolega Altner. Smlouvu o zastupování ve
sporu o sídlo socialistů podepsal s Altnerem ještě tehdejší
předseda strany a současný prezident Miloš Zeman.
V roce 2009 Halbich našel zastání u Ústavního soudu, jenž
kritizoval justici za formalistické hodnocení smluv a konstatoval, že by bylo „zcela absurdní“, kdyby se Halbichovi nedostalo odměny. Obvodní soud
pro Prahu 1 a Městský soud
v Praze však právníkovi ani
poté nevyhověly.
Nejvyšší soud nyní plně odkázal na stanovisko ústavních
soudců. Pražský rozsudek zrušil
a sám rozhodl tak, že nahradil
souhlas společnosti Alba s vydáním peněz z úschovy Halbichovi. Společnost Alba ve vyjádření zaslaném ČTK uvedla, že
s rozhodnutím zásadně nesouhlasí a obrátí se na Ústavní
soud. Odkazuje na to, že Zeman
smlouvu uzavíral s Altnerem, nikoli také s Halbichem.
čtk

NSZ žalobu
k Babišově střetu
zájmů nepodá
PRAHA/BRNO Nejvyšší státní zá-

stupce Pavel Zeman nepodá
správní žalobu proti rozhodnutí
středočeského krajského úřadu
ohledně údajného střetu zájmů
premiéra Andreje Babiše
(ANO). Neshledal závažný veřejný zájem, uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství
Petr Malý.
Premiér čelil podezření, že
v rozporu se zákonem o střetu zájmů stále ovládá média spadající
pod holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů. Babiš to vždy odmítal. Středočeský
krajský úřad loni dospěl k názoru, že přestupek se nestal a řízení pravomocně zastavil.
„Zákon opravňuje nejvyššího
státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu výhradně k ochraně závažného veřejného zájmu. Smyslem zákonné úpravy není revidovat individuální přestupková řízení a uložené sankce. Samotný
fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele
veřejné moci, nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí,“
uvedl Malý.
Organizace Transparency International ČR a senátor Lukáš
Wagenknecht (za Piráty), kteří
podněty k podání správní žaloby podali, to vnímají jako doklad postupného převzetí a ovládnutí státu Babišem. „Pokud Babiš postupně ovládá stát, tak se
ptám, jestli může státní zástupce jít proti těmto zájmům,“ prohlásil šéf Transparency International David Ondráčka. čtk

