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jako např. mošty, s jejichž výro-

bou se ve vinařství také počítá 

ve větším měřítku. 

UNIMARCO, a.s. jako vý-

hradní dovozce GAI techno-

logií dodal do vinařství VÍNO 

HRUŠKA s.r.o. v Blatničce 

také další stroj od této značky, 

a to etiketovací linku GAI ADL 

04-GL, který se velmi jednodu-

še ovládá dotykovým displejem 

s pamětí pro různé typy lah-

ví a má plynulou elektronickou 

regulaci výkonu. 

Letos v dubnu doplnil tech-

nologickou linku paster pro vý-

robu moštů EHA-27 s kapaci-

tou 300 l/hod. a elektronickou 

kontrolou nastavení teploty 

vody. Sklepní vybavení rozšířila 

ještě plnící linka na bag-in-bo-

xy od německého výrobce GE-

BHARDT, od kterého již ve vi-

nařství mají také velmi spoleh-

livý vyvíječ páry. Plnící zařízení 

BAG-IN-BOX BBF14 má kalib-

rovaný váhový systém a je ur-

čené pro plnění sáčku o obsahu 

3 litry, 5 litrů, 10 litrů a 20 lit-

rů. Umožňuje plnění jak o níz-

ké teplotě, tak produktů o tep-

lotě cca 80 °C.

Společnost Unimarco dodává 

letos do vinařství v Blatničce 

ještě i nerezové nádrže do skle-

pa, vůz pro přepravu hroznů 

od značky DE’USANIO s ka-

pacitou 10 tun a pluh pro ex-

trémní orbu MVP 24A. Samo-

zřejmostí je stoprocentní ser-

vis, s kterým mají v Blatničce 

jen ty nejlepší zkušenosti. 

Společnost Víno Hruška dlouhodobě pracuje
s moderními technologiemi od firmy Unimarco

Vína bez čárového kódu

Vinařství VÍNO HRUŠKA s.r.o. 

z Blatničky jsme si představi-

li na stránkách Vinaře – sadaře 

již předloni. Rodinné vinařství 

vzniklo v lednu roku 2007, ale 

navazuje na osm generací před-

ků, kteří v podhůří Bílých Kar-

pat pěstovali révu vinnou. Cí-

lem je produkce svěžích mine-

rálních vín, odrůdově čistých, 

bez použití aromatických kva-

sinek, v souladu s vlivem míst-

ního terroir. Vína dodávají pře-

devším do sítě vlastních a fran-

šízových vinoték, kterých je 

asi 25 v Čechách 

a 4 na Slovensku. Protože vína 

nejdou do žádných řetězců, 

může se vinařství chlubit tím, 

že jejich etikety jsou bez čáro-

vého kódu... 

Vinice přibývají

Ve vinařské podoblasti Slovác-

ké pěstují Hruškovi révu na cca 

75 ha vinic, výsadba posledních 

let přitom činí 5 až 10 hektarů 

nových vinic ročně. „To se sa-

mozřejmě neobejde bez kvalit-

ní a výkonné techniky. Velmi se 

nám při tom osvědčil například 

rosič HARDI ZENIT 600, jsme 

od firmy Unimarco a.s. zakoupi-

li už v roce 2008. Rosič má ma-

sivní konstrukci, výkonné ven-

tilátory, ovládání je uživatel-

sky velice přívětivé a jednodu-

ché,“ pochvaluje si enolog vi-

nařství Ing. Petr Hruška. Proto-

že vinohrady se rozrůstají, tento 

stroj doplnil letos v dubnu ješ-

tě výkonnější model, hydrop-

neumatický rosič HARDI ZA-

TURN 2000 Cronos CB s ob-

jemnou nádrží na 2000 litrů 

postřiku. „Tento tažený tunelo-

vý postřikovač, který je schop-

ný dělat dva řádky naráz a umí 

i spodní rozptyl pod listy, jsme 

měli možnost vidět v praxi v jed-

nom slovenském vinařství, kam 

jej dodala také firma Unimar-

co. Věřím, že to bude další skvě-

lý pomocník do našich vinic,“ 

konstatuje Ing. Petr Hruška. 

Rosič sedí na dvojité odpruže-

né tandemové Boogie nápravě, 

což podtrhuje jeho dobré jízd-

ní a užitkové vlastnosti. Objem-

nou nádrž na postřik doplňuje 

integrovaná proplachovací ná-

drž o objemu 190 l a také nádrž 

na čistou vodu (15 l). O roz-

ptyl postřiku se stará výkon-

ný odstředivý ventilátor TD3 

P640 (27 000m3/hod.; energe-

tická náročnost je 36 HP). Srd-

cem rosiče je membránové čer-

padlo HARDI 363/7 o výkonu 

140 l/min., ramena CRONOS 

RIDER CONVERT jsou urče-

na pro šíři řádků 2,25 m (nebo 

3 m). 

Moderní sklepní 
technologie

Ve sklepním hospodářství po-

máhá vinařství v Blatničce již 

třetím rokem profesionální pl-

nička GAI, konkrétně model 

1606W-4295. Tato plnička do-

daná firmou UNIMARCO spl-

ňuje nejpřísnější nároky na čis-

totu plnění i variabilitu uzaví-

rání lahví, včetně šroubových 

uzávěrů, narážecích či korun-

kových uzávěrů, uzávěrů Vi-

noLok atd. Stroje GAI kontro-

lují hladinu plnění s přesnos-

tí ± 0,5mm a plnit lze při tep-

lotách až 90 °C. To znamená, 

že kromě vína lze využít plní-

cí linku i pro další produkty, 

VINAŘSTVÍ

VÍNO HRUŠKA s.r.o. v jihomoravské Blatničce patří k těm 
vinařstvím, která těží co nejvíce z místního "terroir" k výrobě 
kvalitních a odrůdově charakteristických vín z dané oblasti. 
I když je cílem vinařství vyrábět vína co nejpřirozenějšího 
charakteru, nebojí se přitom sáhnout po nejmodernějších 
technologiích jak do vinic, tak do sklepa. Dlouhodobě v této 
oblasti spolupracuje vinařství s firmou Unimarco a.s., která 
také letos rozšíří jejich technologický park.

Ing. Petr Hynek

ZATURN 2000 – CRONOS CB 
hydropneumatický rosič s nádrží 

na 2000 litrů postřiku

Enolog firmy VÍNO HRUŠKA Ing. Petr Hruška s plničkou GAI od firmy UNIMARCO, a.s.

Pluh pro extrémní orbu MVP 24A 
se hodí při přípravě půdy před 
výsadbou nových vinic, kterých 
ve vinařství VÍNO HRUŠKA vysazují 
v posledních letech 5 až 10 ha 
ročně

Rodinné vinařství VÍNO HRUŠKA v Blatničce 
navazuje na osm generací předků
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