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NaHané skončily žně,
kvůli suchu jsou však
výnosy sklizeného obi-
lí až o třicet procent
nižší a ztráty tak podle
zemědělců půjdou do
milionů. A bude hůř.
Stejně bídně to totiž vy-
padá i s úrodou chme-
le a cukrové řepy.

OLOMOUCKÝ KRAJ Méně sklize-
ného obilí a na některých místech
regionu až o třicet procent nižší vý-
nosy. Taková je bilance končících
žní na Hané, na kterých se pode-
psal urychlený nástup léta a velké
sucho. Zemědělci, kteří neměli štěs-
tí a vůbec jim nezapršelo, utrpí mili-
onové ztráty, a to i když obilí zdra-
ží. Dražší obilí a mouka se pak pro-
mítne do cen i u pekařů.
Navíc se dá očekávat, že ztráty ješ-

tě porostou. Úrodu výrazně pod
průměrem totiž zemědělci očekáva-
jí i u nadcházející sklizně chmele
a cukrové řepy.
Podle Krajské agrární komoryOlo-

mouckého kraje za výrazným pro-
padem u sklizně stojí dlouhotrvají-

cí sucho. „Loni byl výnos obilovin
necelých 6,5 tuny z hektaru, letos
je to jen necelých 5,9 tuny. Výnosy
jsou nižší zhruba o deset procent,“
uvedl šéf krajské agrární komory Jo-
sef Hlavinka. Obiloviny se letos
podle něj pěstovaly v regionu na
91 500 hektarech.
Hlavinka upozornil, že propady

ve sklizni se výrazně liší místo od
místa napříč regionem. „Tam, kde
vydatněji zapršelo, ztráty nemají
žádné nebo jen minimální, naopak
v místech či podnicích, kde neprše-
lo nebo spadlo jen málo srážek, se
ztráty pohybují až v desítkách pro-
cent,“ shrnul.

Nejhůř je na tom Přerovsko
Nejhorší je situace na Přerovsku,
kde byl podle hospodářské komory
srážkový deficit největší v celém
kraji. Potvrzuje to i předseda spo-
lečnosti Agras Želatovice na Přerov-
sku Antonín Stojan. „Sklidili jsme
o třicet procent méně obilí než
v loňském roce. I když ceny obilí
půjdou nahoru, propad tržeb oče-
káváme ve výši 12 až 15 milionů ko-
run,“ odhaduje předseda Agrasu.
Naopak přibližně na průměrných

ztrátách je Zemědělské družstvo
Unčovice na Litovelsku, kde se ob-
jem sklizeného obilí oproti loňsku
snížil zhruba o deset až patnáct pro-
cent. „Vzhledem k průběhu počasí
a prognózám jsme nedopadli nej-
hůř,“ bilancuje předsedkyně unčo-
vického družstva Milada Měsícová.

Podle ní je ale kvalita obilí nevyrov-
naná. „Z vypěstované pšenice pro
potravinářské účelymá jenomosm-
desát procent požadované parame-
try. Zbytek musíme přeřadit do ka-
tegorie krmné obilí,“ popsala Měsí-
cová. Ještě hůř podle ní dopadl sla-
dovnický ječmen, kdy nesplnilo pa-
rametry pro sladovnické účely do-
konce třicet procent.
Výrazné finanční ztráty ale v Ze-

mědělskémdružstvu Unčovice, kte-
ré patří k největším pěstitelům obi-
lovin v kraji, nečekají. „Ceny obilí
rostou, dokonce pro krmné účely
víc než pro potravinářství, takže je
mezi nimi jen minimální rozdíl.
I obilí prodané pro krmné účely tak
dobře zhodnotíme,“ uvádí Měsíco-
vá.

Dražší obilí a mouka
zvedne ceny u pekařů
Růst cen obilí se zřejmě brzy proje-
ví i v cenách potravinářských výrob-
ků, odhadují pekaři v kraji. „Dokud
budou staré zásoby, tak se ceny
zřejmě nezmění. Ale jakmile dojde
ke změně ceny obilí amouky, bude-
me to muset promítnout do našich
cen,“ sdělila jednatelka pekařství
Domapek Bohuňovice na Olo-
moucku Olga Dočkalová.
Jednatel pekařství a cukrářství

Wellart Hranice Zdeněk John odha-
duje, že ceny pekařských výrobků
se zvednou kvůli zdražení vstup-
ních produktů přibližně o deset
procent. „Kvůli lepším výsledkům,

které by nám umožnily i další roz-
voj, bychom potřebovali ještě vyšší
nárůst, protože ceny pekařských
výrobků jsou dlouhodobě velmi níz-
ké. Neumožňují investice v tako-
vém rozsahu, jak bychom potřebo-
vali. Kvůli diktátu řetězců však vyš-
ší nárůst cen není možný,“ doplnil
John.

Ztráty ještě porostou
Zemědělci nemají lepší vyhlídky
ani při sklizni dalších plodin, jejich
ztráty se tak ještě zvýší. „Velmi špat-
ná bude cukrová řepa, u které se na-
příč krajem dá očekávat propad
dvacet až třicet procent, výrazně
nižší bude i úroda chmele,“ uvádí
šéf krajské agrární komory Hlavin-
ka.
Sklízet chmel už začalo například

Zemědělské družstvo Kokory. „Úro-
da chmele bude výrazně pod prů-
měrem, takže i ztráty budou vyso-
ké,“ obává se předseda družstva
Vladimír Lichnovský. Podle něj je
už teď vidět i snížená kvalita.
„Chmelové šišky jsoumalé a otevře-
né, na některých rostlinách kvůli
suchu vůbec neuzrály. Navíc nej-
sou tak odolné a napadají je nejrůz-
nější škůdci, proti kterým ale nyní
nemůžeme použít postřik,“ uvedl
Lichnovský. Doplnil, že otevřené
šišky se mohou při sklizni snadno
poškodit. Ztrácejí také cenné látky,
jako je třeba lupulin, který je pro vý-
robu piva nezastupitelný a dodává
nápoji nezaměnitelnou hořkost.
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Atraktivní podívanou na nebe
nad Olomoucí obarvené horko-
vzdušnými balony zažili včera
lidé na letišti v Neředíně. Navečer
se z místa vznesly tři desítky balo-
nů, jejichž posádky mohly sledo-
vat z ptačí perspektivy historické
centrumOlomouce i okolní obce.
Největší balonová fiesta u nás po-
kračuje dnes hlavním programem
na Bouzově. Hromadné nafuková-

ní balonů se uskuteční podle me-
teorologických podmínek buď
u parkoviště pod hradem, nebo
u Panských rybníků. Vzducho-
plavci, kteří budoumít štěstí, po-
letí přímo nad věžemi pohádkové-
ho hradu. Lidé si pak mohou užít
jeho mimořádné podvečerní pro-
hlídky či doprovodný program na
hřišti poblíž hradu. (rš)
Foto: Stanislav Heloňa,MAFRA

OLOMOUC Olomoucká radnice se
začala vážně zabývat myšlenkou,
že postaví na okraji města několika-
patrový parkovací dům. Ten by
přes den poskytl návštěvníkům
města místo k odstavení auta a ve
zbylém čase pak zase sloužil obyva-
telům velkého sídliště.
Radní zvažují, že výstavbu parko-

vacího domu s kapacitou 231 míst
včetně 18 nabíjecích stání pro elek-
tromobily přidají do stavebních pra-
cí v rámci dalšího plánovaného pro-

dloužení tramvajové trati ve čtvrti
Nové Sady.
„V rámci přípravy dokumentace

pro územní rozhodnutí na třetí eta-
pu trati vznikla myšlenka vytvořit
z konečné zastávky přestupní ter-
minál tramvaj – autobus – auto. Sou-
částí uvažovaného terminálu by
tedy byl parkovací objekt v blízkos-
ti koncové tramvajové točny,“ nastí-
nil investiční náměstek olomoucké-
ho primátora Filip Žáček.
Další úsek tratě a případně také

parkovací dům mají být postaveny
v místech, kde se nyní nachází za-
hrádky, radnice tedy nepočítá s vý-
znamnějšími komplikacemi.
„Vzhledem k poloze na okraji

města by bylo možné vytvořit par-
kování v systému P+R. Využít by jej
šlo ale i na večerní či noční parková-
ní obyvatel blízkého sídliště. Je ale
ještě nutné prověřit možnosti umís-
tění parkovacího domu tak, aby
zmíněný přestupní terminál plno-
hodnotně plnil svou funkci,“ dopl-

nil další z olomouckých náměstků
Aleš Jakubec.
Železobetonová budova o výšce

čtyř až pěti pater s pultovou stře-
chou by měla mít jednoduchý
vzhled, zvenku má konstrukci po-
krývat popínavá zeleň. Uvnitř by se
pak dům obtáčel kolem zeleného
atria s rampou v jižní části. Kromě
míst pro auta by zde byly také cyk-
lostojany pro čtyřicet kol a veřejné
toalety.
— Stanislav Kamenský

Město chce parkovací dům pro 231 aut

Sucho plodí bídu
a milionové ztráty

Balonové hejno nad Olomoucí,
dnes si podívanou užije Bouzov


