Téma měsíce

S šikovným
pomocníkem to jde lépe
Pokud se rozhodneme pro realizaci zeleně nebo její
úpravu, je důležité si promyslet vlastní požadavky
a očekávání od budoucího díla a oslovit odbornou firmu.
Tvorba zahrady je velice zodpovědným krokem. Je nutné
si uvědomit, že zahrada po předání zákazníkovi není
zdaleka hotovým produktem.
Samozřejmostí je průběžná péče
o zeleň i doprovodné zahradní prvky, a to jak ze strany investora, tak
i zahradníků, a to především při složitějších zákrocích.
Zastáncem odpovědného přístupu
k zahradnické profesi je i Ing. Lubomír Řiháček z Moravských Budějovic. Proto jsme se za ním zajeli podívat, abychom si s ním popovídali
nejen o zahradách, ale i o technice,
kterou při práci využívá.

Vznik a začátky
Zahradnickému řemeslu se věnuje
již od prvního ročníku na gymnáziu.
Po započetí studia na České zemědělské univerzitě v Praze čerpal zku-

šenosti v zavedené zahradnické firmě a o víkendech se věnoval
vlastním zakázkám. Avšak touha po
vlastním řešení přístupu k práci, zákazníkům a potřeba oborového projevu ho vedla k rozhodnutí postavit
se na vlastní nohy. Po dokončení
bakalářského studia na České zemědělské univerzitě v Praze začala firma Lubomíra Řiháčka fungovat a na
trhu působí již čtvrtým rokem. Hlavní činností jsou zakázky pro soukromé investory a veřejné zakázky
menšího rozsahu. Firma Lubomíra
Řiháčka zajistí svým zákazníkům
komplexní služby spojené s projekcí, realizací i následnou údržbou zahrad a zeleně. Od 3D návrhu přes

Půdní fréza Muratori půdu nejen prokypří a urovná, ale zapraví i kameny pod
povrch

realizaci terénních úprav, instalaci
závlahových systémů, tvorbu jezírek, zahradních zídek či jiných stavebních prvků až po celoroční údržbu včetně plánu výživy a ochrany
rostlin. Kromě toho provozuje zahradnictví, kde si zákazníci mohou
vybrat z rozsáhlého sortimentu rostlin.
Základním předpokladem úspěchu
je perfektně odvedená práce v kombinaci s použitím kvalitního rostlin-

Ing. Lubomírovi Řiháčkovi při realizacích
nejvíce pomáhá tato kombinace: malotraktor
BCS VIVID 400 DT vybavený čelním
nakladačem Bonatti v agregaci s půdním
rekultivátorem Muratori MZ 4 SXL–125

ného materiálu. A toho se firma Zahrady – Řiháček drží.
Ne vždy však dokáže člověk všechno
rukama. Velmi důležitá je investice
do kvalitního nářadí a nové techniky.

V hlavní roli VIVID
Od loňského roku je proto platným
členem pracovního týmu malotraktor BCS VIVID 400 DT zakoupený od
společnosti Some J. Hradec s. r. o.,
která tuto italskou značku na našem
trhu zastupuje. Lubomír Řiháček má
k dispozici nemalé zázemí techniky
a mechanizace, avšak malotraktor
BCS VIVID 400 DT je bezesporu nejvíce využívaným strojem a to nejen
pro svoji pracovní variabilitu a spolehlivost, ale především pro kvalitu
odvedené práce.
Řada VIVID, do které zakoupený
stroj patří, je nejlehčí z celkem tří
kategorií, do nichž můžeme malotraktory BCS rozdělit.
VIVID je pod označením 300 a 400
k dispozici ve tří- a čtyřválcové verzi,
s výkonem 26 a 35 koní.
Lubomír Řiháček zvolil výkonnější
verzi BCS VIVID 400 DT. Traktor je
vybaven pevným rámem s natáčecí
přední hlavou a pohonem čtyř kol.
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Profesionální
technika na údržbu
veřejných ploch

nakladač se uplatní při přemisťování zeminy,
substrátů, kůry apod.

Díky nízké hmotnosti 890 kg není problém
převážet malotraktor na vleku za dodávkou

Vodou chlazený dieselový motor Lombardini
umožňuje rychlost až 30 km/h.
Převodovka je synchronizovaná o 24 rychlostech (12 vpřed + 12 vzad).
Přední náprava je řízena hydrostaticky. Standardně je ve výbavě zadní vývodový hřídel 540
ot/min, na přání pak můžeme zvolit i přední.
Hydraulické čerpadlo zvládá 20 l/min při tlaku
140 barů. V omezených prostorách zahrad se
ocení i menší poloměr otáčení, který činí pouhých 2,7 m.

Účinná agregace
Při realizacích zahrad pracuje BCS VIVID Lubomíra Řiháčka převážně v agregaci s půdním rekultivátorem Muratori MZ 4 SXL-125 se záběrem
125 cm (obojí od firmy Some J. Hradec).
Při příznivých podmínkách může být půdní rekultivátor rovnou spuštěn do země. Pokud je
terén, a to zejména okolo novostaveb, příliš
zhutněný, přichází jako první ke slovu zakázkově vyrobený rozorávač. Ten nejprve půdu rozruší a poté může nastoupit půdní rekultivátor
Muratori. Ten půdu nejen prokypří, ale pěchovacím válcem i urovná a zvládá zapravení menších
kamenů pod povrch půdy.
Dalším užitečným nářadím, kterým je malotraktor vybaven, je čelní nakladač Bonatti (rovněž
od Some). Síla zdvihu je slušných 870 kg. Čelní

Univerzální malotraktory BCS-Ferrari jsou díky
dlouholetým zkušenostem výrobce platnými
pomocníky nejen v zahradnictví, ale téměř ve
všech výrobních oblastech, např. v zemědělství,
vinařství a v komunální sféře. Díky široké nabídce si každý zákazník může vybrat stroj, který
sedne přesně jeho potřebám a požadavkům,
a to jak po stránce výkonové, tak i podle způsobu řízení. Výkon malotraktorů BCS se pohybuje
v rozmezí 26 až 83 koní. Řízení je k dispozici
kloubové anebo řízená přední náprava, případně i reverzní řízení.
Kromě zmíněného příslušenství si zákazník k řadě VIVID může vybrat z další široké nabídky:
např. komunální mulčovače, rotační a bubnové
sekačky, zakladače trávníků, příkopové stroje,
štěpkovače, rozmetadla průmyslových hnojiv,
postřikovače, podkopové lžíce. Problémem není
ani zimní údržba se sněhovou frézou nebo radlicí. V tomto případě je pochopitelně dobré stroj
dovybavit kabinou. Na výběr je opět několik
variant.

Kvalita jako filozofie
K filozofii firmy Zahrady – Řiháček, která je založena na perfektně odvedené práci, tak přispívá
i malotraktror BCS VIVID, a to nejen kvalitní prací, ale i bezproblémovým provozem. Doposud
byla prováděna pouze běžná údržba, kdy se
vyměňoval olej, filtry apod.
Text Miroslav Šerák,
foto archiv firmy Zahrady – Řiháček

Prodej a servis zemědělské, lesní a komunální techniky

Malotraktory pro všechny

www.somejh.cz
Produkt manažer: Jan Matoušek,
kontakt: 724 283 820, e-mail: matousek@somejh.cz

Kvalitně odvedená práce nejen díky technice

SOME Jindřichův Hradec s. r. o.,
tel.: 384 372 011, e-mail: some@somejh.cz
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