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„Jsem překvapený, s jakým vel-
kým zájmem a s jakými ohlasy 
se akce u zákazníků setkala. 
Jsem ale přesvědčený, že zá-
kazníci dokáží ocenit kvali-
tu, serióznost a především to, 
že držíme slovo a termíny,“ 
uvedl Radim Košutek, ředitel 
firmy SYNPRO. Ta v červnu 
otevřela své obchodní a ser-
visní středisko ve Velkých Bí-
lovicích, ve městě s největší 
plochou vinic v České repub-
lice a místem, které se zapsalo 
do Guinessovy knihy rekordů 

největším počtem traktorů 
seřazených na jednom místě 
za sebou. Do ulic vinařského 
městečka tehdy vyjelo celkem 
137 strojů, kolona měřila cel-
kem 521,2 metru a řada strojů 
pocházela právě z koncernu 
SAME Deutz-Fahr Group, jenž 
zastupuje firma SYNPRO. 

Představení strojů

V rámci Dne otevřených dveří 
firmy SYNPRO si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout jednot-
livé stroje s podrobným tech-
nickým výkladem. K vidění 
byly vinařské traktory SAME. 
Lamborghini a BCS, rosiče 
Agrimaster a Caffini a další 

viniční technika, například 
od firmy Ostratický. Nechy-
běl ani sklízeč hroznů Pellenc 
nebo profesionální ruční nářa-
dí jako nůžky a uvazovače le-
torostů od téže firmy. „Je to jen 
malý průřez techniky, kterou 
nabízíme, naše portfolio je sa-
mozřejmě mnohem širší, ale to 
bychom potřebovali mnohem 
větší areál,“ konstatuje Radim 
Košutek. 

Nezačínáme od nuly

A jak se vlastně firma ve Vel-
kých Bílovicích zabydlela? 
„Myslím, že start byl dobrý, 
mnoho vinařů kvituje s povdě-
kem, že jsme právě zde, což po-
tvrzují i dvě desítky prodaných 
strojů a další řada objednávek 
na novou sezonu. Myslím si, že 
dobré jméno firmy, která prodá-
vá viniční a zemědělské stroje, 

Text a foto: 
 Ing. Petr Hynek

Firma SYNPRO, zabývající se prodejem a servisem 
vinohradnické, zemědělské a komunální techniky uspořádala 
pro své zákazníky a obchodní partnery Den otevřených dveří. 
Konal se v pátek 4. listopadu a byl spojený s oficiálním 
otevřením obchodního a servisního střediska ve Velkých 
Bílovicích na Žižkovské ulici. Akce se zúčastnilo asi sedm 
desítek návštěvníků nejen z regionu, ale například i z Kutné 
Hory, Mělníka a také ze Slovenska. 

Společnost
přivítala zákazníky

ve svém servisním středisku v Bílovicích

Akce se zúčastnilo asi sedm desítek návštěvníků

Účastníky přivítal ředitel firmy SYNPRO Radim Košutek V odpoledním bloku přednášek na úvod představil firmu SYNPRO 
Vojtěch Salajka



2011/6  VINAŘ SADAŘ 11

VINOHRADNICTVÍ

Klidné prožití vánočních svátků 

a hodně štěstí v novém roce 2012 

Vám za SYNPRO přeje Radim, Vojta a Marek s Janou

Firma Synpro nabízí stroje z koncernu SAME Deutz-Fahr Group

musí být postaveno i na dob-
rém servisu a širších možnos-
tech nákupu a financování 
strojů. Obojí se nám daří a díky 
jedenáctiletým zkušenostem 
v oboru nezačínáme rozhodně 
od nuly,“ je přesvědčen Ra-
dim Košutek. „Naším cílem 

není nějaká rozsáhlá expanze, 
ale chceme se raději seriózně 
a s plnou zodpovědností vě-
novat našim zákazníkům z re-
gionu, starat se o jejich stroje 
jako o vlastní, protože právě 
tohle dělá dobré jméno firmy,“ 
dodává Radim Košutek. Firma 

SYNPRO kromě vinohradnic-
ké techniky nabízí i komplexní 
sklepní technologie pro zpra-
cování hroznů a výrobu vína, 
včetně lahvovacích linek. Vedle 
viniční techniky se firma orien-
tuje na zemědělské stroje, jako 
jsou například půdozpracující, 
secí a pícninářské stroje Pöttin-
ger a dále veškerou komunální 
techniku. Vše samozřejmě se 
zajištěním servisu a financová-
ním na míru.

Přednášky v Žižkově

Vinařský den firmy SYNPRO 
byl spojen také s odbornými 
přednáškami. Ty se konaly 
v penzionu Maděřič v Morav-
ském Žižkově, kde na účast-
níky Dne otevřených dveří 
čekal i guláš a cimbálová mu-
zika Osičkovi z Velkých Bílo-
vic. Firmu SYNPRO na úvod 
představil přítomným vinařům 
její zástupce Vojtěch Salajka. 
V odborném bloku přednášek 
pak zaujala například známá 
dvojice Doc. Ing. Pavel Zemá-

nek, PhD. a Doc. Ing. Patrig 
Burg, PhD., oba ze Zahradnic-
ké fakulty Mendelovy univer-
zity. Pavel Zemánek představil 
stroje pro kultivaci příkmen-
ných pásů vinic a Patrik Burg 
mechanizaci pro údržbu za-
travněných meziřadí vinic. 
Obě aktuální témata vhodně 
doplnil Ing. Milan Michálek ze 
Střední vinařské školy Valtice 
s přednáškou o utužení půd 
v meziřadích vinic. S těmito 
tématy se můžete postupně se-
tkávat i na stránkách časopisu 
Vinař – sadař. Michal Zaťko, 
zástupce nadnárodní firmy Ar-
celor Mittal prezentoval opěrné 
konstrukce pro vinice a sady 
s využitím drátěných systémů 
Crapal, které na moravském 
trhu zastupuje firma SYNPRO. 
„Musím potvrdit, že tyto systé-
my jsou jedinečné, což potvr-
zuje i počet objednávek,“ přita-
kává Radim Košutek. V rámci 
bloku přednášek představil 
Ing. Pechura z firmy Unicom 
servis vinařské technologie ze 
své výroby v Hodoníně. 

www.synpro.cz
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