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Tradice od roku 1818 
Rodinná firma Vinařství Za-
pletal vznikla v r. 1994, ale její 
činnost navazuje na rodin-
nou tradici a sahá až k počát-
kům 19. století. Důkazem to-
hoto je historický lis na hroz-
ny z roku 1818, který je stá-
le majetkem rodiny a je domi-
nantou vinného sklepa. Vinař-
ství založil a vede Václav Za-
pletal, který navázal na zkuše-
nost rodinných předků s vý-
robou vína, a poctivou a tvr-
dou prací vybudoval moderní 
vinařství. Po studiu na Střed-
ní vinařské škole ve Valticích 
a na MZLU v Brně ve vinařství 
pracuje také syn Jan. Vína vy-
rábějí z vlastní produkce hroz-
nů moderními výrobními po-
stupy s ohledem na tradiční vý-

robní postupy vína (např. kva-
šení rmutu v kádích, ležení vína 
v dřevěných sudech). Vinařství 
podporuje ekologii a je zařaze-
no v systému Integrované pro-
dukce. 

Prim hrála jednoduchost 
a spolehlivost

Proč se vlastně někteří vino-
hradníci i sadaři vracejí zpátky 
k jednoduchým mechanickým 
strojům v této moderní době 
plné elektronických vymože-
ností, které by jim měly usnad-
nit práci? „Traktor, který jsme 
kupovali naposledy, byl v plné 
elektronice. Ale co si budeme 
povídat, ta elektronika prostě 
občas zlobí a většinou to sami 
neopravíte. A vy potřebujete 

v plné sezoně stříkat, oborávat, 
sklízet. Po zkušenostech s trak-
torem s elektronickým ovládá-
ním jsme se rozhodli pro čis-
tě mechanický stroj,“ konstatu-
je Václav Zapletal. Do vinařství 
vybrali model Kubota M9540 
Narrow se 100 koňmi, se skvě-
lými tahovými vlastnostmi 
i ve svazích.  Vinařství Zapletal 

je dalším z mnoha spokojených 
zákazníků, kteří si traktor po-
řídili od firmy GRONTECH-
AGRO s.r.o., autorizovaného 
dealera značky KUBOTA. Jen 
ve Velkých Bílovicích jich jez-
dí již sedm. Mezi další spokoje-
né uživatele tak patří například 
vinaři František Mádl, Jaroslav 
Osička a další. 
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Když se loni v rodinném vinařství Zapletal rozhodovali, 
který nový traktor posílí jejich strojový park, měli poměrně 
jasno. Chtěli jednoduchý mechanický a spolehlivý traktor 
s výkonem okolo sto koní, který časem utáhne i sklízeč hroznů 
ve svažitém terénu kolem Velkých Bílovic. Zvítězila Kubota, 
model M9540 Narrow. 

Výkon a komfort
Vinařství Zapletal plánuje za-
koupení taženého sklízeče 
hroznů a i z tohoto důvodu se 
rozhodli pro model s vyšším 
výkonem, který má sto koní. 
Je kompletně vyroben v Ja-
ponsku a je osazen úsporným 
motorem Kubota V3800-DI-
TE3. Systém přímého vstři-
kování E-CDIS nabízí unikát-
ní kombinaci vyššího výkonu, 
spolehlivosti a lepší spotřeby 
paliva, takže práci dokončíte 
rychleji a efektivněji. Motory 
se vyznačují také nižší hladi-
nou hluku. 

Převodovka má 15 stup-
ňů vpřed a stejně tolik vzad, 
umožňuje tzv. plazivé rychlos-
ti. Změna směru jízdy vpřed/
vzad pod zátěží je u těchto mo-
delů možná bez použití spoj-
ky. Ovládací páka reverzoru je 
namontována přímo na sloup-
ku řízení a obsluhuje se vel-
mi snadno levou rukou. Re-
verzace převodovky usnadňu-
je připojení pracovního nářadí 
a ulehčuje práci třeba s čelním 
nakladačem. Za zmínku stojí 

dále středový hydraulický roz-
vaděč, mechanicky nebo elek-
tricky ovládaný.

Nově navržená kabina díky 
zaoblenému prosklení zlepšuje 
výhled a zvětšuje prostornost. 
Nesrovnatelný je pak komfort 
pro obsluhu traktoru díky rov-
né podlaze kabiny bez středo-
vého tunelu. „Tohle si oprav-
du nemohu vynachválit. Rov-
ná podlaha, navíc mohu zved-

nout volant, nemusím se ni-
kde mačkat, nic překračovat,“ 
pochvaluje si vinař Václav Za-
pletal. Standardně je dodává-
na klimatizace s optimalizo-
vaným prouděním vzduchu ze 
sloupku řízení. 

Traktory série M jsou vy-
baveny hydraulickým brzd-
ným systémem pracujícím 
na všechna čtyři kola, který vy-
žaduje minimální ovládací sílu 

a automaticky připojuje pohon 
4x4 při brzdění. Uživatele po-
těší i tříletá tovární záruka jako 
garance kvality od japonského 
výrobce. 

Na souvrati bez problémů

Ve vinařství Zapletal si po-
chvalují také patentovaný sys-
tém otáčení traktoru BI-SPE-
ED na malém prostoru. Sys-
tém pracuje na principu zvý-
šení otáček na přední nápravě 
a otočení na souvrati i v ome-
zených podmínkách je tak 
hračkou. Další výhodu je vyšší 
světlá výška oproti konkurenč-
ním strojům. Traktor ve vinař-
ství využívají na veškeré prá-
ce od postřiků, mulčování, dis-
kování až po finální dopravu 
hroznů ke zpracování. 

V neposlední řadě hrála při 
rozhodování o novém traktoru 
do vinařství dostupnost a kva-
lita servisu. A v tomto přípa-
dě byla sázka na firmu GRON-
TECH AGRO s.r.o. z Velkých 
Pavlovic jasnou volbou. 
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Inzerce

V rodinném vinařství 
Zapletal zvítězila Kubota, 
ve Velkých Bílovicích  
jich jezdí již sedm!

Kubota M9540 Narrow ve vinicích rodinného vinařství Zapletal ve Velkých 
Bílovicích.

Kubota M9540 Narrow je pětadevadesátikoňový silák, s čelním tříbodovým 
závěsem a dobrými tahovými vlastnostmi.

Vinař Václav Zapletal (vlevo) s produktovým manažerem společnosti K.B.T. 
Petrem Kopeckým.


