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Dny vinohradu 15. a 16. 10. 2019 
I v letošním roce se pod záštitou firem Oslavan, a.s., BASF a AGRALL – vinohradnická technika 

uskutečnil Den vinohradu na pozemcích firem Znovín Znojmo nedaleko vesničky Hnízdo a 

pozemcích firmy Habánské sklepy, patřící pod sdružení Bohemia Sekt, ve vinici u Sedlece u 

Mikulova. 

Účastníci měli možnost si vždy na začátku akce vyslechnout přednášku paní Ing. Drahomíry 

Musilové o výskytu chorob a škůdců v roce 2019 a o možnostech ochrany a boji proti těmto 

negativním činitelům. Pan Ing. Václav Němec, vedoucí prodeje strojů firmy Agrall seznámil 

přítomné s jednotlivými typy traktorů firmy Claas vhodné pro využití ve vinohradech, které 

mohli přítomní následně vidět v činnosti ve spojení se stroji firmy Oslavan. Díky osobní 

přítomnosti zástupce švýcarské firmy Felco jsme následně návštěvníky seznámili s novinkami 

v sortimentu tohoto světově uznávaného výrobce nejen různých typů nůžek, ale i dalších 

produktů pro vinaře, sadaře a zahrádkáře. 

Po této teoretické části jsme přistoupili k vlastní ukázce techniky ve vinohradu. U každého 

stroje jsme se zastavili, podali účastníkům informace o samostatně stojícím stroji nebo o 

traktoru a následně o stroji s traktorem spřaženým. Pak následovala ukázka jednotlivých 

strojů a techniky buď pouze stacionární na místě nebo ukázka průjezdem stroje řádkem 

vinohradu. 

Nejprve jsme se věnovali největšímu exponátu akce, a to samochodnému kombajnu na 

sklizeň hroznů německé firmy ERO řady 7000.  I díky přítomnosti zástupce firmy ERO se 

mohli přítomní dozvědět veškeré informace o tomto jedinečném a výkonném pomocníkovi.       

    

Následovala prohlídka a stacionární ukázka stroje neseného na traktoru a určeného 

k zimnímu předřezu ve vinohradu opět z produkce firmy ERO, stroji VITECO. K tomu, aby 

tento stroj odvedl perfektní práci jsou vyžadovány dvě základní podmínky. První z nich je 

speciální vedení vinohradnické drátěnky tak, aby mohly být dráty z drátěnky vyzdviženy a 

následně v rotující hlavě očištěny od réví. Druhou podmínkou je, aby bylo opadané listí a réví 

vyzrálé a tvrdé. Pak stroj odvede precizní práci. 
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Následovaly další informace o ožínacích lištách ERO a Binger Seilzug, o odlisťovači Binger 

Seilzug a o zařízení na plašení ptáků a zvěře ultrazvukem, ULTRASON. 

    

V praktických ukázkách byly představeny následující stroje. Oboustranná čelně nesená 

okopávačka s dělenou hřídelí a naklápěcími hydraulicky ovládanými sloupky BRAUN. 

                       

Rotační hvězdicový disk s plecím kolem na čelně neseném, hydraulický ovládaném rámu. 
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Ozubený přiorávací disk umístěný na nosném hydraulickém sloupku mezi koly traktoru od 

firmy BRAUN. 

                       

 

 

 

Odorávací plužní těleso umístěné na čelně nesené 

oboustranné okopávačce jako další možná varianta 

využití čelně neseného nářadí firmy BRAUN. 
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Velkoplošná sekačka Alpha sensotronic s ometačem kmínků. V případě oboustranné varianty 

jedním přejezdem vyřešíte problém s pleveli jak v meziřadí, tak v příkmenném pásu. 

                

Čelně nesený vyvazovač letorustů firmy ERO. 
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Předřezávací stroj s pilovými kotouči typ VS 98 o záběru 18 cm , umístěném na nosném 

sloupku Binger Seilzug. 

                                            

Mulčovací stroj firmy Hammerschmied s výkyvnou vyžínací hlavou. 
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Zařízení pro eliminaci nebezpečí jarních mrazíků spalováním rostlinných produktů ve 

spalovací komoře a následná ochrana díky vyfukovanému teplému spalováním vznikajícímu 

médiu.  

                     

 

Přesto, že druhý den u Sedlece u Mikulova nám zcela nevyšlo počasí a dopoledne vydatně 

pršelo, mohli přítomní účastníci vidět a slyšet mnoho nového a jistě zajímavého. Osobní 

účast zástupců zahraničních firem ERO, BRAUN, HAMMERSCHMIED a FELCO svědčí o tom, že 

i naši zahraniční partneři považují tento způsob prezentace strojů potenciálním zájemcům za 

velmi přínosný a o celé akci se vyjadřovali jen v superlativech. My jim naopak děkujeme za 

účast a podporu.  

Děkujeme firmě Znovín Znojmo a Habánským sklepům za možnost využít jejich vinic pro 

účely ukázek. 

Děkujeme všem, kteří jste přišli. A bylo vás hodně. Těšíme se na další setkání v roce 2020. 

 

                                                                                                                                 Ing. Pavel Křeček 

 

 

 

 

 

 


