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Sedláček. Ale jak se říká, všech-
no zlé je k něčemu dobré. Vinař 
do budoucna stejně plánoval 
výkonnější traktor a tato situace 
celou věc jen urychlila. „Nejdřív 
jsem volal do AKP, ať si rosič 
odvezou a dodají mi ten men-
ší, italský. Po společné diskusi 
mne majitelé, manželé Trtílkovi 
přesvědčili, ať jdu do nového 
traktoru, dokonce mi nabídli 
pomoc při jeho financování. 
Nakonec jsem si vyřídil úvěr 
a koupil osmdesátipětikoňový 
Antonio Carraro. Ten mi vyho-
voval nejen po stránce výkonu, 
ale také kvůli nízké světlé výš-
ce s ohledem na mé vinařství. 
A snížené těžiště se hodí pro 
práci ve svazích,“ dodává vinař 
z Vrbice. 

Obratný a výkonný rosič

Rosič AKP TRV s nádrží 1000 
litrů je poměrně dlouhá ma-
šinka, a tak měl Vít Sedláček 
zpočátku obavy, jak se s ním 
bude manipulovat při otáčení 

na souvrati. „Rosič má speciální 
nadjížděcí oj, což je fakt hodně 
dobrá věc a přejíždění mezi řád-
ky je naprosto bez problémů,“ 
pochvaluje si. S rosičem odjez-
dil již tři sezony a nedá na něj 
dopustit. Stroj je na jedné stra-
ně vybaven sadou protiodle-
tových trysek, na druhé straně 
klasickými tryskami. Vymývání 
nádrže je jednoduché díky in-
tegrované nádržce na proplach 
a čistou vodu, stroj je vybaven 
také tryskou na přípravu postři-
ku. Rosič má průměr ventiláto-
ru 800 mm, deklarovaný výkon 
je až 30 000 m3/h a záběr postři-
ku 7 x 4,5 m (š x v). 

Tryska na výplach beček

Vinařství Vít Sedláček má 
od AKP spol. s r.o. ještě jednu 
specialitu. Tou je zařízení s čerpa-
dlem, motorkem a speciální trys-
kou na výplach nádrží. Tato uni-
kátní tryska pod tlakem jednak 
vystříkne vnitřní povrch bečky 
či kádě a současně odsává tekutý 
odpad přes sací koš ven do kaná-
lu. „Dá se na to namontovat i te-
pelná jednotka prý zvýšení účinku. 
Případně si na to namontujete jiné 
speciální požadované trysky. Je to 
skvělá věc, jen nesmíte mít v bečce 
moc nepořádku, aby se vám trysky 
neucpávaly,“ popisuje své zkuše-
nosti vrbický vinař.  

VINOHRADNICTVÍ VINOHRADNICTVÍ

Na počátku byla motyka
Vít Sedláček je skvělým pří-
kladem toho, jak se může dnes 
prosperující rodinné vinařství 
o dvou hektarech vinic doslo-
va „vypracovat od píky“. Toto 
úsloví se užívá, když jedinec 
v daném oboru začne prakticky 
od nuly a svým úsilím se dosta-
ne na mnohem lepší pozici. Ale 
protože „píka“ je zbraň, pojďme 
si raději říci, že pan Sedláček 
začal od motyky. Od táty dostal 
deset arů vinohradů, což byla 
za bývalého režimu maximální 

tolerovaná plocha pro domácí 
výrobu vína. A k tomu sklep s li-
sovnou na stejné množství. Vít 
Sedláček si šel svou vlastní po-
malejší cestou. „Nebyl jsem nikdy 
sedlák, ale jen sedláček a tím už 
zůstanu,“ směje se vinař a vra-
cí se k začátkům, kdy zatímco 
ostatní jezdili už s „tékáčkem“, 
on pořád do vinice chodil s mo-
tykou. Ovšem při výrobě vína 
se soustředil hned na kvalitu 
a z této cesty neuhnul dodnes. 
Postupně při zaměstnání přisa-
zoval další vinice, přibyla techni-
ka, další sklep, až nakonec opus-
til zaměstnání a začal se věnovat 
vinařství naplno se svou ženou. 
Dnes mají dva hektary a hrozny 

nakupují také od stálých do-
davatelů z okolí. Celková roční 
produkce je asi třicet tisíc lahví 
vína. Vedle toho provozují menší 
penzion a degustační sklep. 

Při výrobě vína využívá vi-
nařství současné moderní tech-
nologie při dodržení tradičních 
způsobů výroby. Při výrobě vína 
se drží hesla: "Méně znamená 
někdy více". „Tímto heslem jsem 
chtěl říci, že čím méně zásahů 
a přípravků do vína přidáme, tím 
bude víno vínem,“ zdůrazňuje 
Vít Sedláček. Vinařství je jed-
ním ze zakládajících členů VOC 
Modré hory.

Málo koní do kopců

Když si vybíral rosič, samozřej-
mě si jako každý dělal určitý 
průzkum trhu. „Vycházel jsem 
z toho, že mám traktor o výko-

nu 35 koní a zjistil jsem si, že 
k němu mohu použít rosič o ma-
ximálním objemu šest set litrů. 
Mezi jinými firmami jsem oslo-
vil i společnost AKP z Brna. Ti 
mi nejdřív nabídli šestistovkový 
rosič italské výroby, ale nakonec 
jsme se dohodli, že si na vyzkou-
šení půjčím rosič přímo jejich 
výroby. Ten má lepší komponen-
ty, ale bohužel u taženého pro-
vedení objem až od tisíce litrů. 
Naplnili jsme tedy nádrž na 600 
litrů a vyjeli do vinice. Traktor 
v pohodě stíhal, rosič krásně roz-
prašoval, mysleli jsme, že je vy-
hráno. Problém ale nastal, když 
jsem do něj namíchal třísložkový 
postřik, kapalina hodně zhoust-
la, zvětšil se odpor a nároky 
na výkon traktoru, s čímž jsem 
já ani technici z AKP v Brně 
nepočítali,“ popisuje počáteční 
peripetie při výběru rosiče Vít 

Příběh vinaře
"Od dětství jsem pomáhal otci, 
který vystudoval vinařskou školu 
ve Valticích, ve sklepě a při vino-
braní. Tam jsem získal základy 
výroby vína. Také jsem měl kama-
ráda, jehož otec měl vinici a malé 
sklepní hospodářství. Jmenoval se 
Petr Kostiha a pro mne byl vždy 
jedním z předních vinařů na Vrbici 
a taky mým vzorem ve vinaření. 
První své víno jsem vyrobil ve tři-
advaceti letech, kdy jsme dosta-
věli dům a měl jsem více času 
i na své koníčky, mezi které vina-
ření také patřilo. Četl jsem knihy 
o víně a rád se potkával s vinaři 
z Vrbice i okolí. V roce 2003 jsem 
začal vinařit na plný úvazek."

Vít Sedláček

Když si Vít Sedláček z rodinného vinařství v obci Vrbice na Břeclavsku vybíral nový rosič 
do svých dvou hektarů vinic, měl poměrně jasno. Chtěl menší, kompaktní rosič, který bude 
spolehlivý, jednoduchý a úsporný. Již tři roky je spokojeným uživatelem rosiče AKP TRV 
od brněnské společnosti AKP spol. s r.o. 

Text: Ing. Petr Hynek
Foto: autor a archiv Vít Sedláček
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Rosič AKP TRV s nádrží o objemu 1000 litrů

Zařízení s čerpadlem, motorkem a speciální tryskou od AKP na výplach nádrží

Sklepy Víta Sedláčka z Vrbice mají 
historii sahající až do 16. století

Vinař Sedláček se od začátku zaměřuje na kvalitu svých vín

Vinařská obec Vrbice je pověstná svými vinnými sklepy, které jsou zde v několika patrech nad sebou


