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Chcete si předplatit tištěné vydání Olomouckého
deníku? Stačí jen, když zavoláte na telefonní číslo
724 222 338, nebo pošlete zprávu na e-mailovou
adresu jana.sladka@vlmedia.cz. My už všechno
ostatní zařídíme.

předplaťtepředplaťte si nás

dopravnídopravní uzavírkyuzavírky
OLOMOUC. Úplná uzavírka ulice
Havlíčkova. Platí do 26. července.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulice Šubova
a Na Rybníčku. Platí do 20. července.

OLOMOUC. Částečná uzavírka ulic Zeyerova
a Křižíkova. Platí do 10. srpna.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulic Dobnerova,
Stupkova a Na Chmelnici, částečná uzavírka
ulice Jablonského. Platí do 31. srpna.

OLOMOUC. Částečná uzavírka ulic Jung-
mannova a Hálkova. Platí do 9. července.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulice U Pazder-
ny. Platí do 13. července.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulice Pešinova.
Platí do 16. července.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulic Sokolovská,
Na Letné, Husova a Nábřeží. Platí do 29. září.

OLOMOUC. Úplná uzavírka ulice Keplerova,
dopravní omezení kvůli novostavbě cyklo-
stezky. Platí do 31. července.

MEDLOV. Úplná uzavírka silnice II/444
kvůli opravě povrchu. Platí do 30. září.

ŠTERNBERK. Uzavírka od rondelu v Rýma-
řovské ulici po obec Hlásnice kvůli opravám.
Platí do 5. září.

BĚLKOVICE-LAŠŤANY. Úplná uzavírka
průtahu obcí kvůli opravě silnice. Platí
do 14. října.

HUZOVÁ – ARNOLTICE. Uzavírka silnice
III/4453 kvůli opravám cesty. V platnosti
do 17. srpna.

číslo dne

3 dny
Jezdci na longboardech, což jsou delší verze
skateboardů, uzavřou od pátku do neděle úsek
mezi křižovatkou s ulicí Na Valech na okraji
Šternberku a křižovatkou se silnicí nad obcí
Lipina. Akce Ecce Homo Freeride se odehrává
i v noci a silnice bude tři dny zavřená nejen pro
motoristy, ale i pro cyklisty. (das)

„Jeden občan hledal psa až
do večera. I můj pes, když pilot
přidal forsáž a hořáky pořádně
hlučely, utekl. Našel jsem ho
u sousedů.“

Petr Bundil, iniciátor stížnosti
na nízké přelety balonů v Grygově

výrokvýrok dne

svoz odpaduodpadu
Sběrové dvory v Olomouci budou
5. a 6. července 2018 uzavřeny

Během státních svátků budou Technické služby
města Olomouce zajišťovat svoz odpadu bez omeze-
ní dle pravidelného harmonogramu.

Sucho uspíšilo žně. Výnosy netěší
Sklizeň v kraji začala
velmi brzy. Suché počasí
vládne už od dubna

DANIELA TAUBEROVÁ

Paseka, Dub nad Moravou
– Žně začaly už i v Olo-
mouckém kraji, kde je jejich
počátek kvůli průběhu jar-
ního počasí urychlen někde
i o pět až deset dní. Podle
zemědělců z Olomoucka bu-
dou výnosy i kvalita záviset
na konkrétním pozemku
a jeho schopnosti zadržet
vodu. Na písčitých půdách
budou podprůměrné.
Pasecká zemědělská spo-

lečnost je v polovině sklizně
ječmene, který vysela na
270 hektarech. „Je to špatné.
Sucho způsobilo malý vý-
nos. Vloni bylo srážek málo
a letos byly poloviční. Nej-
horší jsou písčité pozemky.
Celkově to bude podprů-
měrné, pokud dobře, tak
průměr,“ uvedla Jana Kra-
sulová ze společnosti Pase-
ka, zemědělská a. s.
V tomto týdnu by měli

začít sklízet v Dubu nad Mo-
ravou. Kombajny nejprve
vyjedou do řepky a násle-
dovat bude ranější typ pše-
nice na písčité půdě. „Pokud
bude teplé počasí, dozraje
ječmen, do kterého bychom
se pustili mezi 15. a 20. čer-
vencem,“ uvedl předseda
Zemědělského družstva Dub
nad Moravou Jan Spáčilík.
Sklizeň řepky zahájí

o čtyři až pět dní dříve
oproti obvyklému termínu.
Ranou osinatou odrůdu
pšenice, která je tolerant-
nější vůči suchu, dokonce
o deset dní dříve. „Rozdíly
budou mezi pozemky velké.
Některé drží vodu a rostlina

zde měla luxusní pohodu,
kde jsou písky, tak to bude
špatné,“ popisoval. „Sucho
bylo letos velké a hlavně za-
čalo brzo už v dubnu, kdy
byly teploty takové, jako by-
chom měli začít mlátit,“ do-
dal Spáčilík.
Ozimy přitom měly podle

agrárníků na podzim přízni-
vé podmínky pro založení
porostů, jenže jejich další
růst byl velmi negativně
ovlivněn suchou zimou
a velmi teplým a suchým
počasím ve druhé polovině
jara. „Nastal tedy přesný
opak toho, co obiloviny po-
třebují pro optimální vege-
tační růst a tvorbu hmoty.
Situaci negativně ovlivnil

také silný
vítr, který
přispěl
k dalšímu
vysoušení
půd,“ uvedl
Jiří Felčárek,
analytik Agrární
komory.
Jarní porosty obilovin,

máku či hrachu v mnoha
místech ani nevzešly, často
byly poškozeny škůdci a by-
lo nutné je nahradit přese-
vy, například kukuřicí. „Su-
cho také velmi negativně
ovlivnilo růst travních po-
rostů, a tím produkci ob-
jemných krmiv z první seče
nezbytných pro živočišnou
výrobu,“ připomněl Felčárek.

ÚRODA IKVALITAbudoupodle zemědělců záviset na pozemku
a jeho schopnosti zadržet vodu. Foto: Deník/Jiří Kopáč Dokončení ze strany 1

Teplotní rekord padl na
polovině stanic. Červenci
navzdory byly na stanicích
v nížinách zaznamenány
slabé přízemní mrazíky. Na
horách místy mrzlo. Nejniž-
ší přízemní teplota (minus
8,1) byla naměřena na Luč-
ní boudě, ale lehce pod
nulou bylo i ve Vizovicích
na Zlínsku. V Olomouckém
kraji se může nejnižší tep-
lota v noci na úterý pohy-
bovat kolem tří stupňů.
Během dne bude až 26
stupňů. V noci na středu
má být 11 až 7, ojediněle
kolem 5 stupňů. Nejvyšší
denní teploty vystoupají na
24 až 28 stupňů. Ve čtvrtek
pak na 26 až 30. (tau)

Nízko létající balony narušují soukromí
Dokončení ze strany 1
První přelet viděl v pon-

dělí 4. června a druhý v úte-
rý 19. června. „Oba jižně od
Olomouce směrem na Bro-
dek u Přerova. Můj odhad
je, že balon letěl 50 metrů
nad terénem, toho 19. červ-
na určitě,“ popsal Petr Bun-
dil.

SVĚDECTVÍ
Obrátil se na obec a občany
Grygova, aby jej kontakto-
vali, pokud jim vznikla ně-
jaká újma. Obec zveřejnila
výzvu na internetových
stránkách a vyhlásila ji
obecním rozhlasem. „Již dva
lidé se ozvali a máme svě-
decké výpovědi o nízkém
přeletu. Jeden občan hledal
psa až do večera. I můj pes,
když pilot přidal forsáž a
hořáky pořádně hlučely,
utekl. Našel jsem ho u sou-
sedů,“ uvedl Bundil, který se
obrátil na Úřad pro civilní
letectví.
Poukazuje na to, že hor-

kovzdušný balon není jed-
noduše ovladatelný a kra-
tochvíle může při nedodr-
žení pravidel létání skončit
neštěstím. „Nedaleko je
hlavní železniční trať, jsou
zde dráty elektrického na-
pětí. Ale i kdyby se nikomu
nic nestalo, dochází přece
k narušování soukromí,

které je nedotknutelné,“ po-
ukazuje místní občan a po-
psal, jak na něj posádka
v koši mávala a povykovala,
když byl na zahradě.
Mluvčí Úřadu pro civilní

letectví Vítězslav Hezký po-
tvrdil, že úřad podnět z Gry-
gova obdržel a experti na
balonové létání se už stíž-
ností začali zabývat. „Vyžá-
dal jsem si další informace.
Pokud bude zapotřebí pro-
vést šetření na místě, odha-
duji, že k závěru bych mohl

dospět zhruba za měsíc, pří-
padně o něco později. Vě-
řím, že určitě nikdo nechtěl
občany ohrožovat. Až vše
prošetříme, vydáme resu-
mé,“ sdělil Jiří Fiala z Úřadu
pro civilní letectví.

VÍC NEŽ 300 METRŮ
Horkovzdušný balon smí lé-
tat nad zastavěnou oblastí
nejníže 300 metrů a mimo
ni by neměl plout ve výšce
nižší než 150 metrů. Balony
nemají výjimku a provozo-

vatelé vyhlídkových letů
musejí dodržovat platný
předpis L2 pro všechny ka-
tegorie letadel. Pokud by
úřad zjistil porušení usta-
novení, může za protiprávní
jednání uložit pokutu.

POHLED Z BALONU
„Balon je zařízení, které se
obtížně řídí a není u něj
přesně stanovena plocha na
přistání. Pokud je v přistá-
vacím manévru, může tuto
výšku porušit. Navíc je po-
měrně velký, takže veřej-
nosti, která nelétá, může
balon ve výšce 100 metrů
připadat tak velký, jako by
byl o 50 metrů blíže,“ po-
znamenal Fiala.
Horkovzdušný balon ovlá-

dá pilot, který do obalu za-
topí výkonným hořákem,
aby balon vzlétl, nebo horký
vzduch naopak nechá vy-
chladnout a tím plavidlo
uvede do klesání, případně
proces může urychlit odvě-
tráním vypouštěcím venti-
lem. Kam balon letí, jeho
kurs, určuje směr a síla vět-
ru, který navíc má v různé
výšce nad zemí různý směr.
Vyjádření olomoucké spo-

lečnosti, která v regionu
provozuje vyhlídkové lety,
se Deníku nepodařilo získat.
Majitel je podle pracovníků
měsíc na dovolené.

LIMITNADZEMÍ.Horkovzdušný balon smí létat nad zastavěnou
oblastí nejníže 300metrů. Balon ale není snadné řídit. Il. foto: Deník
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