
Ten přitom patřil k vina-
řům, kteřI se snažili o.hránit
keře vinné révy před minu-
soÝými teplotami hořicí slá-

, mou, ,,Určité to pomohlo
škody isou tam thcet pro-
cenl jinde až sedmdesát
přocent," srovnával Mádl.

Právě na Břeclavsku jsou
podle Svazu vinařů škody
neivětši. Neivice zasažená jé
podoblast velkopavlovická,
kde se blIži íljmy dvaceti
procentŮm, Ve Velkých Bi
lovicich a okoll dosahuji še-
desáti až osmdesáti procent,
na Hustopečsku je to okolo
čtyřiceti píocent, ,,Můj od-
haal škod ie asi pětadvacet
až třicet píocent" ale j§ou
lokality, kale ie to i padesát

nebo šedesát procent, Nej-
vice Poškozené jsou řané
odrůdy, jako je třeba
Muškát, NeŤonet či Dorn_
felder," pňbtížil hustopečský
vinař pavel košulič, Ten
pátil při mlazech ve viniclch
dřevěnou štěpku. Kdyby to
neudělal, jsou Podle jeho
slov škody §toprocentni,

Ve zDojemské podoblasti
došlo vinou mrazů jen k asi
dvouprocentnimu poškození
vinic, ,,V našich vinohřadech
na Znojemsku zatim nere,
gistrujeme ]etos ztráty"'
sdělil ředitel znovinu zno-
jmo Pavel vajčn€r, V mi-
kulovské podobla§ti j§ou
škody třináct procent, ve
slováckó zhruba patnáct,

vlivem jarních mlazů
došlo podle svazu vinářll k
ílhmné škodě na neProda-
ném víně ročniku 2017 ve
]/ýši asi pěti set milionů ko-
íun, 'To múže mít vliv i na
cenu hroznů ]etošniho roč
niku, Může narust v pru
měru až na dvacet korun za
kilo8ram hroznú a také se

snlží objem domáci surovi,
ny," sdělil prezident svazu
vinařů Tibor Nyitray. Pru-
měrná cena vloni byla 18,50
koruny za kilogram.

Napňklad Vinohradnik
Leopold svoboda z Velkých
Bilovic však nad možným
zvýšenIm c€n za hrozny
nejásá, "Pomrzlo 

mi mini
málně padesát procent vinic.
I kdyby vinaři zvedli ceny na
pětadvacet korun, budou
ztíáty zpŮsobené mrazy vel-
ké," smutnil Svoboda.

zdřaženl vina se třeba
Vlastimi] Krmíček r'Břeclavi
neboji. 

"I 
loň§ký rok byl

špatný, Nemám problém dát
za kvalitni víno i dvě stě
koíun za láhev," uvedl,

'ižni 
Morava - Půt milionu

korun, zhruba takovou
ztrátu vypočltal vinař Fran-
tišek Mádl z v€lkých Bi]ovic
na Břeclavsku ve svých vi-
nicich po nedávných mra-
zech. "z celkové plochy vi-
nohradú je půlka zínzlá. U
nás se to týká odrud sau-
vignoD, Hibernal a Zweigel-
trebe," lyjmenova] Mádl,

Zmtzlé vinohrady? Až 8O procent
vinaři ohlá§ili odhad
škod po jaíních mra-
zech. NejvěGi isou na
Břeclavsku, neimenší
na znoiemsku.

MICHAL HRABAL.


