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korun. zhruba takovou
ztíátu ryPoótal t€nto §iden
vjnař František Mádl z vel_
ký(h Bilovi€ ve s\,ý.h vini,
cích po nedá\Ťlý(h míazech,
,,z (€]kove plochy vinohradů
ie půlka zmrrá. U nás se to
týká odnld sauvignon, Hi
bernal a zw€igeluebe," vy
jmenoval Mádl,

Ten pňtom patňl k vina-
řům, kteři se snažili ochíá_
nit keře vinné íé!y před
minusoyimi teplotami ho_
řici slámou. 

"Utčitě to po,
mo|,Io, skody jsou tam tň_
cet píoc€nt, jind€ až s€dm,
desát protenl" srovnával
Mádl,

PIávě na Bleclavsku jsou
pod]€ svazu vinařú škody
nejvělši, Nejvice zasažená je
podoblast velkopavloviCká,

"MůJ 
odhad škod |.

asi pětadvacet až
tňcct procent, ale Jsou
lokaltty, kde j€ to i
padesát nebo šed€3át
píoceDt, N€ivice
Poškoz€né rsou raDé
odtůdy, jako j€ třeba
Muškát, NeŤod€t čl
DorDleld€í."

kde se blIži újmy dvac€ti
pťoc€n§llrr, ve velkých Bí
lovicich a okoli dosahují še_
desáti až osmdesáti Píocent,
na Hustopečsku ie to okolo
čtyřiceti PíocenL "Múj od-
had škod je asi pětadva.et
až třicet procenl ale jsou
lokaIity, kde je to i padesát
nebo š€desát procenL Nej-

vice Poškozené j§ou rané
odrudy, jako je tř€ba
MuškáL Neronet či Domíe|-
der" přiblížil hustopečský
vinař Pavel Košulič T€n pá-
lil pň mrazech ve vinicich
dřevěnou štěpku. Kdyby to
neudělal isou pod]e jeho
slov škody s(oprocentni,

ve znojemské podoblasti
do§o vinou mťaai jen k asi
dvouprocentnimu poškozeni
vinic, "v našich vinohradech
na Znojernsku zatim neí€_
gistrujeme letos ztŤáty,"
§dělil ředitel Zno!ínu zno,
jmo Pavel vajčner, V miku_
lovské podoblasti jsou škody
třináct Procent, ve slovácké
zhruba palnáct,

vlivem jarních mrazu do-
š1o podle svazu vinařú k
úhrnné škodě na neproda,
ném !,ině ročníku 2017 ve
výši asi pěti set milionú ko-
run, 

"To múže mit vliv i na

cenu hroznů letošního roč
níku. Může naru§t v prů
měfu až ni dvac€t koŤun za
kilogŤam hroznů a také se
sníži objem domácI §urovi,
ny," §dělil prezident svazu
vinařů Tibor Nyitrař Prú-
měmá cena vloni byla 18,50
koruny za kilo8ram,

Napňklad vinohradník
Leopold svoboda z Ve]kých
Bílovic však nad možným
zvýš€nim c€n za hrozny
nejásiá- 

"Pomrzlo mi mini_
málně padesát píocent vi-
nic. I kdyby vinaři zvedli
ceny na pětadvacet korun,
budou ztíáty zpúsob€né
mrazy velké" smutnil svo,
boda,

Zdražení \,,lna se třeba
vlastimil krmlček z Břeclavi
neboji, 

"l 
loňský rok byl

špatný. Nemám Problém dát
za kvalitni vlno i dvě stě
korun za láhev,' uvedl.
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