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1. Úvod 

V dnešní době se kaţdá firma snaţí neustále zdokonalovat své výrobky a nabízet více 

alternativ neţ konkurence. Můţe se zdát, ţe trh se zahradní technikou je marginální, ale to 

je pouze na první pohled. Na světovém trhu je dnes mnoho velkých hráčů, kteří nabízejí 

velké mnoţství zahradní techniky, a konkurenční boj mezi nimi probíhá po celém světě. 

Mezi největší výrobce patří společnosti: 

 Stihl  

 Husqvarna  

 John Deere 

 Partner 

 MTD 

 AL-KO 

 

Mnoho dalších výrobců pochází z Asie, ale zatím jejich výrobky nejsou na takové  

technické úrovni, jako u předních světových výrobců. Konkurují hlavně cenou a 

flexibilitou, se kterou přicházejí na trh. Jejich kvalita se ovšem kaţdý rok zvyšuje a běhám 

pár let, se na trhu můţe vše změnit.  

      Proto vývoj musí jít stále dopředu. A velcí hráči na světovém trhu se musí 

přizpůsobovat poţadavkům, které jsou kladeny ze strany stávajících i potenciálních 

zákazníků. Musí stále sledovat konkurenci a poskytovat lepší výrobky, za pokud moţno 

niţší cenu. S touto filozofií přichází i firma Stihl AG, která sídlí ve Waiblingenu (SRN, 

Bádensko-Württembersko). Tato společnost má výrobní závody v Německu, USA, 

Brazílii, Švýcarsku, Rakousku, Číně a nově koupila i akvizici v Japonsku. Jedná se o 

rodinnou společnost, kterou zaloţil Andreas Stihl v roce 1926. Od prvopočátku byl kladen 

důraz na inovace, uplatňování světových progresivních technologií a poznatků svého 

vlastního výzkumu. Protoţe bez inovací a vývoje nových a dokonalejších výrobků nemůţe 

ţádná společnost na globálním trhu obstát.  

       Před uvedením jakéhokoliv výrobku na trh je nutné zjistit poţadavky zákazníků, 

vytvořit si seznam klíčových bodů a podle nich se při návrhu, vývoji a výrobě striktně řídit. 

Nemalou mírou se na poli zahradní techniky dostává ke slovu design výrobků, protoţe 

nejen kvalita dnes prodává, a je potřeba s tím od počátku konstrukce počítat. Uţ při 

konstrukčním návrhu se musí vycházet podle určitých pevně daných parametrů, které se 

ale mohou v průběhu vývoje měnit. Proto se ve svém konstrukčním návrhu snaţím splnit 

co nejvíce poţadovaných parametrů a přemýšlím i o budoucí vyrobitelnosti. Obsahem této 

práce je tedy konstrukční návrh sněhová radlice pro zahradní traktor.  
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2. Rešerše dané problematiky 

 

2.1 Stručné představení společností 

Nejdříve bych chtěl v několika bodech představit firmu Stihl AG. Jak jsem jiţ 

v úvodu zmínil, jedná se o rodinnou firmu, která má akvizice po celém světě. Nejprve pár 

historických dat: 

 

1926 
Andreas Stihl zaloţil firmu Stihl AG v Cannstatt u Stuttgartu, Německo. Navrhl  

první řetězové pily s motorem. 

 

1971 

Dosahuje roční produkce 340.000 výrobků, coţ řadí řetězové pily značky STIHL mezi  

nejprodávanější na světě. 

 

1992 
Získává 100% akcií rakouského výrobce zahradní techniky VIKING. 

 

2011 
Celosvětově má firma STIHL 32 vlastních odbytových společností a 120 importérů  

v Evropě, Asii / Oceánii, Americe a Africe. Zastoupení ve více neţ 160 státech světa  

skrze ca. 35.000 dealerů. 

 

 

 

 

 V osmdesátých letech narůstal zájem uţivatelů výrobků STIHL také o zahradní 

techniku pro volný čas. Tím, ţe společnost získala pod svá křídla firmu Viking, získala 

výrobce zahradní techniky. Těţiště jejího výrobního programu tvoří mimořádně široká 

paleta sekaček na trávu, ale i ostatní výrobky jsou určené především pro péči o trávník a 

zahradu.  

Společnost se sídlem v tyrolském Kufsteinu, řízená další generací rodiny Stihlů, 

pokračuje v zásadách mateřské firmy důsledným dodrţováním vysoké kvality svých 

produktů. 
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Svou diplomovou práci jsem vypracoval pro konstrukční firmu Evektor s.r.o. 

Za dobu své existence se tato společnost stala vedoucím vývojovým a konstrukčním 

centrem leteckého průmyslu v České republice a spolehlivým partnerem v oblasti vývoje 

automobilů. Od roku 1994 spolupracuje s předním německým výrobcem zahradní techniky 

STIHL AG na vývoji motorových pil a ostatní zahradní mechanizace.  

 

2.2 Zahradní technika 

Pro mnoho chalupářů a zahrádkářů je to neocenitelný pomocník. Zahradní traktor se 

dnes vyuţívá v řadě odvětví nejen u profesionálních firem, které se zabývají úpravou 

veřejného prostranství, například parků ve městech. Pro tyto účely se pouţívají 

profesionální traktory s velkým výkonem a vysokou spolehlivostí, aby obstály i v těch 

nejtěţších podmínkách. Ovšem existuje i řada malotraktorů, které jsou určeny pro majitele 

rozlehlých zahrad a pozemků, kde najdou taktéţ své vyuţití. Jak primárně pro sekání trávy, 

tak i pro odvoz například mulčovací kůry, štěrku a v neposlední řadě i k odklízení sněhu. 

Člověk si ani neuvědomí, kolik vyuţití má zahradní traktor, pokud neměl moţnost se s 

touto problematikou blíţe seznámit. V rešerši se proto pokusím o rozdělení zahradní a 

komunální techniky, která má k zahradním traktorům nejblíţe.  

Kdybych chtěl najít počátek vzniku zahradního malotraktoru, dostávám se do období 

počátku 20. století. Tedy vzniku spalovacího motoru. Zřejmě první traktor, který v historii 

vznikl se spalovacím motorem byl Titan. Traktory na parní pohon jsem ani do své úvahy 

nezavrhoval. Traktor Titan vznikl v období kolem roku 1906 jako prototyp. Aţ o tři roky 

později vyjel traktor pod názvem Mogul 8-16, který se dá označit jako první skutečný 

traktor.  

Vývoj zahradních traktorů uţ je jen evolucí těch prvních traktorů. Je to vlastně 

přirozený vývoj, protoţe pro sekání trávy na své zahradě nelze pouţít klasický traktor kvůli 

jeho hmotnosti.  

Klasické ruční sekačky na trávu se vyrábějí ve dvou variantách. Jsou to sekačky 

elektrické, které při sekání potřebují prodluţovací elektrický kabel a sekačky benzinové. 

Výhodou elektrických sekaček je lehká konstrukce samotné sekačky, nenáročná údrţba a 

tichý provoz. Ovšem nevýhody jsou hned dvojího druhu. Za prvé jde o bezpečnost práce, 

jelikoţ můţe dojít k nechtěnému přeseknutí elektrického kabelu, který potřebujeme pro 
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přívod elektrické energie do elektromotoru sekačky a ublíţení na zdraví. Za druhé některé 

terény nám ani neumoţňují mít stále dostatečnou délku el. kabelu. Oproti tomu benzinové 

sekačky, které mají dvou nebo čtyřtaktní motory, nejsou omezovány vzdáleností od 

přívodu elektrické energie. Další obrovskou výhodou, kterou kompenzují svoji vyšší 

hmotnost, je připojování vlastního pojezdu. Motor je spojen se zadními koly sekačky a 

ovládacím mechanismem je pojezd zapínán a vypínán podle potřeby. Nevýhodou je vyšší 

hlučnost a také údrţba těchto strojů, kdy je potřeba pravidelně vyměňovat olej a dolévat 

benzin. Všeobecně lze zahradní stroje pro sekání trávy rozdělit podle velikosti travnaté 

plochy do tří kategorií: 

Tab. 1 – Rozdělení sekacích strojů 

Zahradní stroj Elektrická sekačka Benzinová sekačka Zahradní traktor 

Rozloha travnaté 

plochy  
do 800 m

2 
do 2000 m

2
 nad 2000 m

2
 

 

Z tabulky je patrné, ţe zahradní malotraktory se pouţívají pro sekání rozlehlejších 

trávníků. Limitovány jsou pouze převýšením terénu, kde uţ 10° svah můţe dělat 

traktůrkům problémy. Jsou tudíţ vhodné pro rovinné plochy neţ pro sekání prudkých 

strání. Zaměřil jsem se na zahradní traktory - tzv. hobby, které sice laik na první pohled 

nerozezná od profesionálních strojů, ale odborník například podle údajů v katalogu nebo 

na štítku stroje pozná, o jaký typ stroje se jedná. Rozdíl mezi nimi je například 

v ţivotnosti. Hobby zahradní traktor bude pracovat například 5 hod týdně, za to 

profesionální stroj musí vydrţet celou pracovní směnu a tudíţ je vhodnější pro zahradnické 

firmy nebo městské komunální sluţby.  

Velmi zajímavé je, ţe zahradní traktory se vyrábějí ve dvou variantách. Obě varianty 

jsou primárně určeny pro sekání trávy, ale jejich konstrukční koncepce se liší. Jedná se o 

zahradní traktory a ridery. K detailnějšímu rozdělení se dostanu v následující kapitole. Jen 

bych chtěl dodat, ţe při výběru zahradní techniky platí hlavní zásada: čím větší plocha, 

kterou potřebujeme posekat, tím větší šíře záběru ţacího ústrojí. Přímo úměrný je také 

výkon motoru, který musí dokázat pohánět listy sekacího zařízení a obstarávat pojezd 

traktoru. Z toho plyne zásada, ţe čím větší ţací ústrojí, tím vyšší výkon motoru. Při výběru 

zahradního malotraktoru platí zásada, ţe výrobky od renomovaných výrobců mají vyšší 

pořizovací náklady, ale jsou charakteristické vyššími kvalitou. Nevýhodou zahradních 

traktorů je pouze fakt, ţe nejsou určeny pro jízdu po veřejných komunikacích, ale jen na 

loukách a soukromých pozemcích.   



 

 

Duchtík Jiří                                                                                                 Diplomová práce 

 

   

 
12 

2.3 Rozdělení zahradní a komunální techniky 

 

Rozdělení podle rychlosti: 

 

 
 

Jen velmi stručně bych chtěl z kaţdé kategorie přestavit některé zástupce, kteří jsou 

vybráni podle specifikace práce, pro kterou jsou určeny. 

První kategorie jsou stroje jejichţ rychlost nepřesahuje 10 km/h. Jedná se o vozidla,  

kde jsou ve velké míře pouţívány jednoválcové a dvouválcové záţehové a vznětové 

motory, dvoudobé a čtyřdobé. Převaţují motory od firem Kohler, Briggs & Stratton, 

Kawasaki, Honda atd. Pro elektrické verze jsou pouţívány AC a DC motory. 

 

       

 

Obrázek 1.1 – Raupen Caddy RC500        Obrázek 1.2 – Avant 200 

dle rychlosti

max. 10 km/h

Zahradní technika

Manipulační technika

Zemědělská technika

Stavební technika

Lesní technika

Vozidla pro imobilní 
občany

max. 15 km/h

Malá komunální vozidla

Zahradní technika

Vozidla pro imobilní 
občany

Manipulační technika

Stavební technika

Lesní technika

Zemědělská technika 

max. 40 km/h

Komunální technika

Čtyřkolky

Golfové vozíky

Malotraktory

Stavební technika

Lesní technika

Zemědělská technika

Zahradní technika 
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Do této kategorie spadají například transportéry a vozíky Raupen Caddy (obr. 1.1), 

univerzální nakladače Avant 200 (obr. 1.2) nebo také zahradní traktory Viking T5, T6  

(obr. 1.3), či rádiem řízená svahová sekačka Spider IDL 01 (obr. 1.4): 

                    

     Obrázek 1.3 – Viking T6                            Obrázek 1.4 – Spider IDL 01 

 

Další kategorií jsou stroje s rychlostí, která nepřekračuje 15 km/h. Zde jsou ve velké 

míře pouţívány jednoválcové, dvouválcové a tříválcové záţehové a vznětové motory, 

dvoudobé a čtyřdobé. Převaţují motory od firem Kohler, Yanmar, Kubota, Briggs & 

Stratton, Kawasaki, Honda atd. Za zmínku stojí například univerzální nakladač (obr. 1.5) 

Gianni Ferrari Turbo Loader nebo Rider Husqvarna (obr. 1.6) model PF 21 AWD, PT 26D. 

                                      

    Obrázek 1.5 – Gianni Ferrari Turbo       Obrázek 1.6 – Rider Husqvarna PF 21 AWD 

 

 Poslední kategorií jsou stroje s rychlostí, která nepřekračuje 40 km/h. Motory jsou 

více méně stejné, jako u předchozí kategorie jen mají větší výkon. Zde lze zařadit 

například transportér (obr. 1.7) Antonio Carraro Tigrone Tigrecar CC. 

 

Obrázek 1.7 - Antonio Carraro Tigrone 
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2.4 Rozdělení zahradních traktorů 

Z předchozího rozdělení je zřejmé, ţe zahradní traktory patří do prvních dvou 

kategorií a liší se pouze jiným typem motoru. Pro další rozdělení je charakteristické 

uchycení ţacího ústrojí: 

 Zahradní traktory 

 Ridery 

 

Rozdíl je na první pohled patrný. U zahradního traktoru (obr. 1.8) je ţací mechanismus 

uchycen pod samotným strojem, kdeţto u riderů (obr 1.9) je uchycení před strojem.  

 

  Obrázek 1.8 – Zahradní traktor 

 

 

  

Obrázek 1.9 – Rider 

 

Nespornou výhodou zahradního traktoru je moţnost posekanou trávu rovnou nasbírat 

do koše a poté na patřičném místě vysypat. Oproti tomu ridery mají většinou jen jeden ţací 

nůţ a menší záběr neţ travní traktory. Výhodou riderů je výborná manévrovatelnost s 

minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem a pro řidiče nabízí optimální 

výhled na pracovní plochu, ale mají většinou jen jeden ţací nůţ a menší záběr neţ travní 

traktory [12].  
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Zahradní traktory jsou bytelnější a robustnější konstrukce. Mívají větší rozměry a 

vyšší výkon motoru. Jsou určeny pro sekání středních a velkých travnatých ploch, případně 

pro komunální sluţby. Ani traktory ani ridery nejsou určeny pro sekání vysoké trávy a 

různých křovin. Primárně jsou určeny pro udrţované trávníky.  

Ovšem tyto stroje nemusí slouţit jen pro sečení trávy na rozlehlých parcelách. Protoţe 

bývají doplněny různými typy příslušenství, které lze vyuţít při práci na zahradě nebo 

v okolí svého domu. Mezi tyto velmi snadno připojitelné příslušenství patří připojení 

pasivních nástavců a adaptérů. Můţu zmínit například dvou či čtyřkolové vozíky, 

shrnovací sněţnou radlici, hrábě, válce atd. Pokud bychom zavítali do segmentu high-end 

modelů můţeme připojit mnoho strojů, které ocení nejeden zahrádkář. Jedná se o drtič 

větví zahradního odpadu, vertikutátor trávníku, rozmetadlo hnojiv atd. Jedinou podmínkou 

je, ţe stroj musí mít náhonový hřídel.  

 

2.5 Zahradní traktor 

Kaţdý stroj se v podstatě skládá z podobných celků a u zahradního traktoru tomu není 

jinak. Najdeme zde rám stroje, ke kterému jsou uchycené nápravy s koly, a dále motor, 

převodovka, ţací ústrojí a ovládací mechanismus se sběrným košem.  

Například traktory VIKING jsou konstrukčně unikátní stroje, představují kombinaci 

kvality, funkčnosti, splňují náročné ergonomické poţadavky a mají moderní designové 

pojetí. Výsledkem jsou atraktivní traktory, které mají vysoké výkony sečení a ergonomicky 

výborně zpracovanou ovladatelnost. 

Motory převaţují čtyřtaktní, jsou to benzinové motory OHV o výkonech od 6 do 22 

[HP], které musí odpovídat přísným normám přípustných hladin vibrací, hluku a exhalací. 

Motory jsou vybavené startérem a elektronikou pro dobíjení baterie. 

Převodovky jsou dvojího druhu, mechanické s manuálním ovládáním nebo 

hydrostatické. Pomalu začínají převaţovat hydrostatické převodovky, protoţe jejich 

pouţívání je uţivatelsky přívětivější. Umoţňují totiţ plynulou změnu rychlosti v obou 

směrech, bez pouţití spojky, nahrazují tempomat a udrţují zvolenou rychlost jízdy. 

Rám a nárazník je extrémně pevná svařovaná konstrukce. Nárazník neslouţí jako 

designový prvek, ale také chrání karoserii stroje a je kotvícím prvkem při přepravě stroje. 

Ţací ústrojí je u menších strojů zpravidla jednonoţové, ale jiţ se od tohoto konceptu 

upouští a montují se dvou aţ třínoţové. Výhodou je větší šířka záběru a vysoká kvalita 
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posekané trávy. Rozdíl například u dvounoţové varianty spočívá v rozloţení rotujících 

noţů [7].  

Sběrný koš mají traktory na zádi integrované do kapotáţe. Do koše vhání posekanou 

trávu dvojice kříţových noţů. Tyto koše jsou plastové o objemu 250 - 350 l. Jejich tvar je 

navrţen tak, aby zajišťoval optimální plnění a vyprazdňování bez velkého úsilí řidiče. Na 

naplnění koše upozorní signál a vysypávání ulehčuje ovládací páka nebo je vysypáván 

elektricky. 

Výkonnější traktory se inspirují u automobilů v oblasti komfortu a pohodlí. Nechybí 

zde posilovač řízení, výškově nastavitelný volant, anatomicky nastavitelné sedadlo a 

tempomat, který udrţuje zvolenou rychlost. Dále se zde objevují ţací ústrojí, která lze 

pneumaticky nebo elektricky zdvihnout a koše, které svůj objem navyšují aţ o polovinu. 

Řada VIKING T6 můţe být doplněna konturovacími válci. Ţací ústrojí kopíruje 

povrch půdy a konturovací válce dodávají pokosené ploše jiný vzhled. 

Traktory jsou vybaveny přehledným LCD displejem s ukazatelem všech důleţitých 

informací a funkcí. Řidič má přehled o mnoţství paliva a oleje, naplnění sběrného koše, 

pracovním čase stroje atd. Nově lze doplnit stroj o funkci sledování okrajů trávníku, coţ je 

zase převzato od automobilů, kde tato funkce hlídá přejezdy mezi dělicími čárami na 

dálnici. Dříve nastával problém při couvání traktoru, ţací ústrojí neplnilo svoji funkci. Ale 

dnes jiţ konstruktéři tento problém vyřešili a lze sekat i při couvání. Další zlepšení přišlo 

s moţností nejen sekání, ale i mulčování. Tráva není sbírána do koše, ale je na drobno 

rozsekána a slouţí jako hnojivo pro lepší růst trávy a v letních dnech jako ochrana proti 

slunečním paprskům, které trávník zbytečně vysušují.  

Pro letní pouţití je traktor dokonalý společník, ale proč má přes zimu zahálet? Kaţdý 

kdo si vyzkoušel řízení a jízdu musel uznat, ţe zde nejde jen o práci, ale i o zábavu. Proto 

jsem velmi rád přijal nabídku zkusit navrhnout nový koncept sněţné radlice. Tyto radlice 

nejsou mezi zahradními traktory ţádná novinka, dokonce uţ vzniká moţnost připojit 

sněhovou frézu a díky tomu zahradní traktor nabývá dalšího vyuţití. Pomocí těchto 

adaptérů se člověku ulehčuje a zpříjemňuje jeho kaţdodenní práce při odklízení 

napadeného sněhu.  

Traktor je rychlejší, má větší záběr neţ člověk s obyčejnou lopatou na sníh. Odklízení 

sněhu dostává o poznání atraktivnější podobu, můţe to být dokonce i zábava.  

Spotřeba je u kaţdého stroje jiná, ale někteří výrobci se chlubí spotřebou 4 litry 

benzínu při posekané ploše dosahující velikosti fotbalového hřiště. Coţ jsou velmi 

přijatelné hodnoty, v porovnání s neustálým stoupáním ceny paliva na světových trzích [9].  
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2.6 Radlice na odklízení sněhu 

V letním počasí se zdá být otázka radlice na sníh jako scestná. Ale stačí, aby přišla 

zima a začal padat sníh a hned je situace o něčem jiném. Mnoţství napadaného sněhu na 

malé ploše, třeba chodníku není problém odklidit ručně za pomoci lopaty. Ovšem co dělat 

v případě, ţe máme například dlouhou příjezdovou cestu k domu nebo velké parkoviště, 

které ručně odhazovat můţe být problém? Proto přichází ke slovu například jiţ zmíněný 

zahradní traktor s radlicí. Existují i sněţné frézy, ale ty se hodí do hlubšího sněhu a 

potřebují velké mnoţství prostoru, abyste při odklízení nezasypali sousedův pozemek. 

Při odklízení sněhu můţeme vyuţít několika nástrojů, jednak klasickou lopatu na sníh, 

sněţnou frézu, rotační kartáč, čelní a zadní radlici na traktor, ale také šípovou radlici. Chtěl 

bych se zmínit pouze o čelní a šípové radlici, protoţe nejlépe řeší danou problematiku.  

Radlice klasického tvaru můţeme v zimních měsících pravidelně vídat na cestách při 

odklízení sněhu. Tato radlice je upevněna před strojem (obr. 2.1) a v některých případech i 

v zadu (obr. 2.2). Tvar radlice je oblý, z důvodu lepšího odklízení sněhu do stran [8]. Pro 

radlice, které se upevňují vzadu za strojem, je charakteristické natočení radlice podle 

potřeby. 

 

Obrázek 2.1 – Čelní radlice před strojem 

 

 

Obrázek 2.2 – Radlice uchycena za strojem 
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Natočení probíhá v rozsahu ± 30°. Ve svém návrhu jsem počítal se stejným rozsahem 

plynulého natáčení radlice. Podobné hodnoty dosahujeme u čelní radlice, která je uchycena 

k rámu stroje vepředu. U velkých traktorů dosahuje šířka radlice aţ 300 cm, je zde 

omezena pouze šířkou silnice. Kdeţto u zahradních traktorů šířka radlice nepřesahuje 120 

cm. Další rozdíl mezi radlicemi klasických traktorů a zahradních traktorů je v jejich 

ovládání. U traktorů se vyuţívá v plné míře hydraulika pro zvedání a natáčení radlice, 

kdeţto u zahradních traktorů se ovládání, natočení a zvedání provádí mechanicky. Ovšem 

hmotnost jednotlivých radlic je také úplně někde jinde, radlice pro traktor váţí o stovky 

kilogramů více neţ radlice pro zahradní traktor. A ovládání manuálně nepřipadá v úvahu. 

Do kategorie čelních radlic spadá i šípová radlice (obr. 2.3). Konstrukčně sloţitější 

řešení nabízí mnohem větší variabilitu odklízení velkého mnoţství napadaného sněhu. 

 

                  Obrázek 2.3 – Šípová radlice 

 

klasické čelní radlici. Radlice je vyrobena z plechu o tloušťce přes 5 mm, tudíţ její 

hmotnost i s ovládacími prvky hydrauliky je vysoká. Uţ při návrhu rámu se s tím musí od 

začátku počítat.  

Ovšem do kategorie strojů pro odklízení sněhu nepatří pouze zmiňované traktory, ale 

také malotraktory, multicar, zahradní traktory a v neposlední řadě obrovský trend, který 

aktuálně panuje, a tím jsou radlice na čtyřkolky. Dnes se radlice na zahradní traktory moc 

neliší od radlic pro čtyřkolky. Ale pár specifikací tady přece jen najdeme. Radlice na 

čtyřkolky můţou mít různé poloměry ohybu, jelikoţ tlačnou sílu, kterou vyvinou bez 

problémů vyuţijí k odklízení sněhu. Další nespornou výhodou je pohon všech kol, které 

zahradní traktory zatím nemají. Pro zvedání radlice se vyuţívá elektrického navijáku, 

v dnešní době dodávanému standardně. Ale pokud člověk má zahradní traktor, tak nemá 

důvod si kupovat čtyřkolku s radlicí, kdyţ si můţe svůj traktor dovybavit radlicí a 

v odklízení sněhu mu nestojí nic v cestě.  

  

Další nespornou výhodou je moţnost 

odklízet velké mnoţství nahromaděného 

sněhu, sníh plynuje odchází po stranách 

radlice vedle stroje. Omezení vzniká pouze 

v šířce záběru, které je od 150 do 230 cm. 

Výhody spočívají v komplexnějším 

natáčení radlice do všech směrů a  

moţností plynuje měnit její šířku záběru. 

Nevýhoda spočívá ve vyšších pořizovacích 

nákladech a menší šířkou záběru oproti 
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2.7 Radlice pro zahradní traktory 

Pro odklízení napadlého sněhu je zapotřebí čelní radlice, která je uchycena k rámu 

stroje. Tato radlice je navrhována výhradně pro odklízení sněhu. Konstrukce by měla být 

robustní, ale zároveň lehká a pevná.  

Radlici jako příslušenství mají dnes ve svém katalogu zařazenou všichni výrobci 

zahradních traktorů. Jedná se o doplňkové zařízení, ale jeho cena není zanedbatelná. Proto 

na trhu vzniklo i několik menších výrobců, kteří vyrábějí radlice pro zahradní traktory 

z hobby marketů, ale lze je připojit i k traktorům jako jsou například Husqvarna nebo Stihl. 

Ovšem tyto radlice nejsou oficiálně podporovány, ale svým konstrukčním řešením a cenou 

můţou vyhovovat některým zákazníkům.  

Mezi nejvíce namáhané prvky radlice patří pryţová lišta, která je při odhrnování přímo 

v kontaktu s povrchem. K radlici je přichycena šrouby a krycí lištou, takţe po opotřebení ji 

lze snadno vyměnit. Tato pryţová lišta kopíruje odhrnovaný povrch a neničí například 

dlaţbu nebo povrch na místě, kde pracujeme. Pokud jsem zmínil ochranu povrchu před 

poškozením od radlice, nesmím zapomenout na ochranu samotné radlice před poškozením. 

Kaţdý kdo odklízel sníh lopatou jistě dřív nebo později narazil na překáţku, která pod 

napadlým sněhem nebyla vidět. Mám na mysli, třeba přechod mezi dlaţbou, výstupek 

kanálu atd. Levné radlice proti tomuto nejsou nijak chráněny, ale sofistikovanější řešení jiţ 

obsahuje ochranný pruţinový mechanismus. V mém konstrukčním návrhu jsem s tímto 

řešením počítal uţ od prvopočátku.  

Natáčecí mechanismus je navrhnut manuální. Existují dvě varianty natáčení, manuálně 

přímo u radlice přes aretaci nebo z místa řidiče přes dlouhou ovládací páku. V mém návrhu 

jsem počítal s prvním řešením, protoţe dlouhá páka je nepraktická a neestetická (obr. 2.4). 

Proto vznikl při mé práci poţadavek do budoucna, vyřešit problematiku zvedání a natáčení 

radlice z místa řidiče, která plynule naváţe na tuto práci.  

 

                  Obrázek 2.4 – Ovládání sněhové radlice 
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Při srovnání cen hlavních, ale i menších výrobců vynikají zde rozdíly. Přitom se nedá 

vţdy říct, ţe čím draţší tím lepší. Mnohdy jsou některé radlice předraţené a zákazník musí 

být obezřetný. 

Tab. 2 – Cenová relace radlic 

Výrobce           Typ radlice Šířka radlice Cena s DPH 

AL-KO TS 100 11080 1,25 m 11 290 Kč 

Brill TS 125 78982 1,02 m 18 420 Kč 

Husqvarna 544 92 17-01 1,22 m 15 600 Kč 

Stiga Estate 1,2 m 11 500 Kč 

Stihl ASS 125 1,1 m 12 350 Kč 

Vares UNI2008 1,18 m   7 533 Kč 

 

Z tabulky je patné, ţe náklady na pořízení radlice jsou nezanedbatelnou poloţkou. 

Dále se doporučuje přikoupit taký sněhové řetězy. Fungují na principu automobilových 

řetězů, jen mají menší průměr. Ovšem při odklízení sněhu se s traktorem velmi dobře 

doplňují. Protoţe pokud máme stoupání nebo odklízíme jiţ ujeţděný sněhu, kola s řetězy 

mají mnohem lepší trakci a nedochází k prokluzu. Ale pokud máme rovnou plochu, kde 

chceme pravidelně odklízet sníh, měly by nám stačit pouze pneumatiky bez řetězů. Stroj 

by měl být také doplněn o protizávaţí, kvůli lepší průchodnosti terénem.   

Nastavení výšky radlice pro odhrnování se většinou provádí dlouhou pákou z místa 

řidiče. Výhodou tohoto řešení je, ţe můţeme bez problémů přejíţdět přes hrboly nebo jiné 

překáţky, problém nastává při přejíţdění větších obrubníků. Na tuto problematiku jsem se 

ve své práci také zaměřil. Nevýhoda tohoto řešení je špatná ergonomie ovládání a 

nebezpečí ohnutí páky.  

Otočení radlice doprava nebo doleva o patřičný úhel, nám pomáhá při odhrnování do 

poţadované strany. Taky slouţí pro odhrnování hlubšího sněhu, který by se nám případně 

nedařilo odhrnout, pokud by radlice byla rovně. Dalo by se říct, ţe při velkém úhlu 

natočení můţe simulovat výhody šípové radlice. Vše záleţí na podmínkách, ve kterých se 

bude radlice pouţívat. Natočení se tudíţ provádí buď přímo na radlici, nebo u draţších 

modelů za příplatek z místa řidiče.  

Při práci s radlicí můţeme doplnit za traktor i přípojný vozík s pískem nebo solí, které 

poté ručně pomocí lopaty rozprostřeme po odhrnuté ploše. Nebo se k traktorům dodávají 

přípojné rozmetadla. Coţ je nerezová korba, ve které se nachází posypová sůl nebo písek. 

V létě slouţí k rozhazování hnojiva na trávník.  

Zahradní traktor dělá z nepříjemné práce zábavu. Odklízení sněhu bude najednou 

s radlicí záţitek a traktor bude výborný pomocník.  
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2.8 Zahradní traktor MT 6127 ZL série T6 

Parametry stroje, ze kterého jsem vycházel, patří traktoru od firmy Viking. Jedná se 

hobby traktor, který je velmi oblíben u zákazníků a patří mezi špičku ve svém oboru. 

Základní rozdělení série T5 a T6 je ve výkonu a stupni výbavy. Traktory série T5 jsou 

méně výkonné a vhodné pro sečení ploch do 5 000 m
2
, jejich výhodou je šířka záběru 95 

cm. Ta nám umoţňuje sekat mezi stromky a křovinami, které se na sekané ploše nacházejí. 

Pro velké travnaté plochy o rozloze kolem 10 000 m
2
 jsou vhodnější modely série T6. 

Jejich předností je šířka záběru aţ 125 cm. Další rozdíly nalezneme v objemu sběrných 

košů 250 l oproti 350 l. Sběrné koše se dají jednoduše vyprázdnit přímo ze sedadla řidiče.  

Nastavení výšky sekání lze pomocí páky vedle řidiče v osmi polohách a v rozsahu, od 

30 do 110 mm. Těchto parametrů nedosahuje mnoho konkurenčních strojů. Unikátní 

funkcí, se kterou přichází tyto stroje, je sledování okrajů trávníku. Tento systém zaručuje 

přesné sečení a sekání efektních pruhů na trávníku. Naváděcí lišty zajišťují, ţe budou 

ohnuta i stébla na kraji a neztratí se ani centimetr z šíře ţacího záběru. 

Převodovka u všech modelů je samočinná hydrostatická a nejvyšší modely jsou 

vybaveny navíc elektromagnetickou spojkou noţe. Řízení je přesné a byl na něj kladen 

velký důraz při konstrukci přední nápravy. Výhodou tohoto řešení jsou dobré trakční 

vlastnosti a velmi malý poloměr otáčení.  

Ţací ústrojí je připojováno pomocí specifického řešení prostřednictvím změny 

předpětí krátkého klínového řemenu. Výhodou je, ţe hnací klínový řemen je stále napnutý, 

kdyţ sekání probíhá nebo je vypnuté. Celé ovládání se poté provádí pomocí páky na pravé 

straně přístrojové desky.  

Jiţ netřeba zmiňovat při pohledu na tento líbivý traktor (obr 2.5), ţe obdrţel designové 

ocenění iF Product Design Award 2008.  

Obrázek 2.5 – Zahradní traktor Série T6 
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3. Konstrukční návrh radlice 

3.1 Specifikace zadání 

Koncepce celého návrhu vychází z poţadavku na odklízení sněhu daným strojem za 

pouţití čelní stavitelné radlice. Postupoval jsem podle dvou zadání, které se vzájemně 

doplňují. První zadání je v rámci mé práce, kterou zde vypracovávám a druhé je upřesnění 

poţadavků společnosti Evektor s.r.o.  

V prvním zadání se jedná o: 

 

 Konstrukční návrh čelní stavitelné radlice 

 Návrh mechanického ovládání 

 Návrh radlice, kloubového mechanismu 

 Postup uchycení radlice ke stroji 

 Vytvoření výkresů 

 

Uţ při první konzultaci ve firmě vznikly další otázky, na které jsem se pokusil najít 

odpověď. Jedná se vesměs o podměty vzniklé praxí a zkušeností pracovníků dané 

společnosti, proto se druhé zadání rozšířilo o několik dalších poţadavků, které radlice musí 

splnit, ale nemusí být bezvýhradně součástí této diplomové práce: 

 

 Jednoduché inovativní řešení uchycení radlice na chassis stroje 

 Snadná výroba, pokud to lze, vyhnout se svařování 

 Sníţit hmotnost 

 Dostatečný zdvih radlice  

 Vyřešit ergonomické ovládání radlice (v součastné době nevyhovující) 

 

Dále je potřeba vyřešit problém natáčení radlice o patřičný úhel, aby se zabránilo při 

plném rejdu kontaktu předních kol s vytočenou radlicí. Podmětný poţadavek, který si málo 

kdo uvědomí je, ţe zdvih radlice by měl být pokud moţno přes obrubník plus rezerva. To 

podle normy činí přes 14,5 cm. Zdá se to jako malichernost, ale při přejezdech u většiny 

součastných traktorů s radlicemi dochází k jejich poškození. Pokud se tento návrh bude 

realizovat, jednalo by se o velkou výhodu před konkurencí. Dále se jedná o uchycení 

radlice k chassis. Mělo by být provedeno v myšlence Plug and Play. Tzn. jednoduché 

připojení a odpojení radlice k rámu traktoru. Tento rám je extrémně pevná svařovaná 
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konstrukce. Jeho tvar je výsledek dlouholetých expertíz a intenzivního testování. Uţ při 

návrhu uchycení ramene jsem nad tímto dopředu uvaţoval. Bylo potřeba vzít v potaz 

všechny podmínky, ze kterého musí návrh vycházet.  

3.1.1 Co je to sníh? 

Jen velmi stručně bych chtěl zde představit věc, kterou kaţdý z nás velmi dobře 

zná. Zmiňuji to zde jen z toho prostého důvodu, ţe se jedná o radlici na sníh a bylo by 

velmi dobré napsat něco málo o tomto přírodním úkazu.  

Kaţdý z nás jiţ viděl padat sníh, coţ je specifická forma ledu. Je tvořen sněhovými 

krystalky seskupenými do sněhových vloček [13]. Jedná se o pevné skupenství vody, při 

kterém vznikají krystalky ledu v podmínkách nízké prostorové koncentrace molekul vody. 

Tolik stručně o tak fádním jevu jako je sněhová vločka, ovšem zajímavější pohled nastává 

z fyzikálního hlediska. Při padání sněhu rychlostí, která dosahuje aţ 1 [ m.s
-1

 ] působí na 

sněhové vločky molekulární síly a při formování tvaru vločky mají dokonalou šesterečnou 

symetrii. Proto čerstvě napadaný sníh má hustotu, která se pohybuje kolem 100 [ kg/m
3
 ], 

ovšem situace se mění ve chvíli, kdy padá mokrý sníh, zde se hustota zvyšuje aţ na 

šestinásobek. Při deštích můţe sníh dosahovat hustoty vody. Součinitelé tření a valivého 

odporu jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách. 

Tab. 3 -  Součinitel tření 

Součinitel tření µ [ pro pneumatiku ] 

Vlhká zemina, bláto 0,20 

Hluboký sníh 0,25 

Nezpevněná půda 0,50 

Beton 0,80 

 

Tab. 4 – Součinitel valivého odporu prostředí 

Součinitel valivého odporu prostředí fo 

Vlhká zemina, bláto 0,20 

Hluboký sníh 0,16 

Nezpevněná půda 0,12 

Beton 0,02 
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3.1.2 Součastné konstrukce radlic zahradních traktorů 

Celá koncepce sněhových radlic se zdá být na první pohled triviální. Samotná radlice 

vypadá jako kus ohnutého plechu do určitého tvaru, který je připevněn k otočné podloţce a 

to celé je připevněno k rámu traktoru. Při bliţší seznámení s problematikou člověk zjistí, ţe 

je to sloţitější problematika, která potřebuje kvalitní konstrukci. Chtěl bych zde ještě 

předtím, neţ budu rozebírat svoji navrhovanou konstrukci, ukázat pár variant radlic. 

Tyto radlice jsou postaveny na podobném principu a jedna se kopíruje od druhé. Moje 

řešení je unikátní, protoţe kombinuje několik vlastností, které ostatní radlice nesplňují. 

Například vysoký zdvih radlice, jednoduché natočení radlice do strany, jiný koncept 

natáčení a zdvihání radlice neţ za pomoci dlouhých pák. Také úspora váhy díky ohýbaným 

materiálům a sníţení mnoţství komponent na minimum. Omezení svařování na minimum 

u celé konstrukce.  

Mohl bych ukázat mnoho řešení radlic traktorů, které se vzájemně od sebe neliší, ale 

uvedu jen jeden typ (obr. 3.1). Pro nejbliţší srovnání se jeví radlice od čtyřkolek (obr. 3.2), 

které jsou mnohem těţší a musí vydrţet větší namáhání a rychlosti.  

 

 

Obrázek 3.1 – Radlice zahradního traktorku 

 

 

Obrázek 3.2 – Radlice čtyřkolky 



 

 

Duchtík Jiří                                                                                                 Diplomová práce 

 

   

 
25 

Z předchozích obrázků je patrný hlavní rozdíl zvedání radlice. U traktoru je to 

mechanicky za pomocí dlouhé páky, která není úplně ideální pro manipulaci při řízení 

v rizikových situacích. U čtyřkolky je situace příznivější díky elektrickému navijáku, který 

je pohodlně ovládán přepínačem na řídítkách [11]. Natočení radlice je na těchto dvou 

obrázcích velmi podobné z důvodu lepšího srovnání. Není to ovšem pravidlem, protoţe 

natáčení u některých modelů traktoru je za pomoci další páky, ale u čtyřkolek je to 

výhradně touto formou. Také jsem se snaţil, aby radlice byla co nejblíţe ke stroji a to 

z důvodu namáhání všech komponentů na ohyb. Na (obr. 3.1) vidíme, ţe radlice je 

zbytečně daleko od rámu a při najíţdění do hlubšího nahrnutého sněhu můţe dojít 

k velkému namáhání upínací části radlice, jako jsou čepy a šrouby. Také můţe dojít 

k deformaci trojúhelníkového tvaru ramene.  

3.2 Radlice pro traktor série T5, T6 

Radlice, kterou navrhuji, nevychází z radlice, kterou jiţ společnost nabízí. Je to od 

začátku úplně nový koncept, který by později chtěla firma Evektor nabídnout jako 

inovativní konstrukční řešení firmě Viking, která by zvýšila svoji konkurenční schopnost 

na poli zimní techniky. Aktuální stav radlice, která je k traktoru dodávána (obr. 3.3) trpí 

mnoha neduhy. Například se jedná o nízký zdvih, malý úhel natočení a ergonomicky velmi 

nevhodně navrţené ovládání. Taky se skládá z mnoha komponentů, které je potřeba 

zredukovat na nezbytně nutné minimum. 

 

 

 
 

 

Obrázek 3.3 – Radlice pro traktor série T5, T6 
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3.3 Vlastní řešení konstrukce radlice 

Při ujasnění všech problémů, které mohou při návrhu vzniknout a podmínek, které je 

potřeba dodrţet, jsem se pustil do samotné konstrukce radlice. Nejprve jsem vytvořil 

několik variant na základě inspirace u jiţ vyrobených radlic. Ovšem hned jsem narazil na 

několik nepřekonatelných problémů a záhy jsem se vydal svoji cestou. Protoţe síly při 

hrnutí mi například u varianty č. 1 působily velké zatíţení a deformace. Rozloţení sil (obr. 

3.4.1), které působily na celou konstrukci způsobovaly její deformaci. Další nevýhoda byl 

zdvih radlice, který mi nevyhovoval.  

 

   

Obrázek 3.4.1 – První varianta návrhu 

 

 

Celý mechanismus se natáčel kolem kloubu, ale jeho omezený zdvih způsobený 

konstrukčními podmínkami byl velmi nízký. Síly F [N] působily na rameno radlice velkou 

silou, kterou způsoboval nahrnutý sníh. Při vytočení radlice do stran se situace mírně 

zlepšila, ale stále se nedosahovalo potřebných parametrů.  Proto jsem od tohoto konceptu 

upustil a vydal se jinou cestou.  

Stále jsem naráţel na problém zatíţení radlice silami, které způsobuje sníh a s 

nedostatečný zdvihem. Po několika dalších variantách, které jsem musel zavrhnout vznikla 

finální varianta, která jiţ splňovala zadané parametry dané na začátku. Musel jsem sníţit 

bod, ve kterém je samotná radlice uchycena k otočné základně, ale přitom dodrţet 

poţadavek na vysoký zdvih. Proto jsem vyuţil v konstrukční praxi známou metodu 

uchycení pomocí paralelogramu. Díky tomuto triviálnímu řešení jsem mohl dosáhnout 

poţadované zdvihu a také vyuţít jeho funkci k dalšímu zlepšení své radlice, která tím 

získala další dovednost, kterou jiné radlice nemají. Dále tuto inovaci rozeberu v příští 

kapitole, kde chci kompletně představit celý svůj návrh včetně variant všech komponent. A 

jejich propojení k finální sestavě čelní radlice pro odhrnování sněhu.  

Síly F 

Nízký zdvih 
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3.3.1 Vybraná finální varianta 

Přednost mého konstrukčního řešení návrhu spočívá v několika parametrech, jako je 

například nízká hmotnost, jednoduchá montáţ a v neposlední řadě vysoký zdvih, který lze 

měnit v několika stupních. Tvar celé radlice (obr. 3.4.2) se na první pohled můţe podobat 

radlicím od jiných výrobců. Ale to je pouze první dojem. 

 

Obrázek 3.4.2 – Finální varianta návrhu 

 

Při bliţším zkoumání, lze narazit na fakt, ţe vzdálenost radlice od traktoru je 

zmenšena na minimum. Dále otočný kloub nám pomáhá při natáčení radlice doprava nebo 

doleva. Celý zvedací mechanismus je na principu paralelogramu a z důvodu jednoduché a 

levné výroby je symetrický. Bezpečnostní pruţinový mechanismus, je nastavitelný pro 

docílení ideálního napnutí pruţin. Dále je myšleno i na nerovnost odhrnovaného povrchu, 

proto radlice dovoluje v mírném rozsahu také kývání v horizontálním směru. Dále je zde 

systém, který umoţňuje odhrnování jak prašanu tak vlhkého sněhu. Jako podpěry jsem 

zvolil stavěcí liţiny, ale do návrhu jsem jako moţnou variantu navrhnul i kolečka.  

Počátek mého návrhu vycházel z rozměrů rámu traktoru, ke kterému budu radlici 

uchytávat. Výhodou bylo, ţe uţ při první návštěvě ve firmě jsem si mohl prohlédnout celý 

traktor jak celý traktor vypadá v reálu. Naměřené hodnoty jsem zanesl do počítače a mohl 

se pustit do návrhu konstrukce. Uchycení na rám bylo dáno předvrtanými otvory od 

výrobce, které jsou dvě na kaţdé straně. Protoţe rám, kde bude radlice uchycena je z U-

profilu, vyuţil jsem  dosedacích hran k vymezení pohybu celé radlice nahoru a dolů. 

Rameno, které je přišroubováno k rámu stroje mělo původně velmi podobný tvar nárazníku 
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(obr. 3.5a), ale při konečné podobě, které předcházelo několik dalších variant (obr. 3.5b) 

bylo sníţeno. Rameno je vytvořeno z ohýbaného plechu, který je dostatečně pevný na to, 

aby vydrţel rázy vzniklé při odhrnování. Výhodou ramene, které jsem zvolil (obr. 3.5c) 

spočívá v jeho postupném ustavování na poţadovanou úroveň, kde nejlépe odolá tlačné 

síle. 

         

a)    b)               c) 

 

Obrázek 3.5 – Rameno 

 

Poloměr ohybu je na nadimenzován, aby vydrţel případné rázy při najetí radlice do 

hlubokého sněhu. K ramenu bude pomocí čtyř šroubů a matic přichycena základna 

kloubového zvedaní a spouštění radlice. Jedná se o ohýbaný plech, který má přesně 

vymezené rozteče děr pro uchycení čepů. Tyto čepy jsou průchozí přes celou základnu a na 

konci opatřeny závlačkou. Čepy mají v celé sestavě stejné rozměry z důvodu levnější 

výroby. K ramenu je tato základna přichycena šrouby a navíc obsahuje více průchozích 

otvorů. Výhoda tohoto řešení je ve variabilitě nastavení radlice od země.  

Dalším úkolem, před kterým jsem stál, bylo vymyslet spojení radlice s ramenem, které 

bude uchyceno ke stroji. Opět jsem vytvořil několik variant a postupně od nich upouštěl, 

nebo je vylepšoval. Nejprve jsem navrhoval pouze plech ve tvaru obdélníku (obr. 3.6), 

který na jednom konci bude přes čep uchycen k ramenu a na 

druhém konci bude mít otočnou základnu pro uchycení 

samotné radlice. Bude vybaven otvory pro aretaci a natáčení 

radlice. Nevýhody se objevily hned při prvním ustavování 

k samotnému stroji. Objevil se velký problém udrţet ve   

                                   vodorovném směru zdvihací plech v potřebné výšce, nebo jej 

nastavovat v potřebném úhlu. Proto jsem upustil od této koncepce a vytvořil kloubový 

mechanismus sestavený ze dvou symetrických rovnoběţných plechů. Tyto plechy se 

zvedají a klesají pomocí jiţ zmíněného paralelogramu. Výhodou je plynulé zvedání i při 

vytočení radlice do strany, pokud potřebuje například přejet přes překáţku. Při zvedání 

působí nejvyšší namáhání na dvojici čepů, které jsem ovšem dostatečně nadimenzoval, aby 

  Obrázek 3.6 –  Zdvihací plech    
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snesly vyšší cyklickou zátěţ a nedošlo k jejich deformaci i při hrubém zacházení. Tyto 

plechy jsem nejprve navrhoval jako dvojici plechových obdélníkových tyčí (obr. 3.7a). 

Výhoda byla opravdová jednoduchost uchycení. Dále jsem tyto tyče lehce zmodifikoval 

(obr. 3.7b), ale velké nedostatky se objevily v pevnosti celého spojení. Zvláště při působení 

bočních sil docházelo k velkému namáhaní spojovacích komponentů. Proto došlo 

k celkovému vyztuţení za pomocí dvojice identických plechů (obr. 3.7c). Tím se zvýšila 

celková pevnost.  

            
 

a)               b)                     c) 

 

Obrázek 3.7 – Zdvihací mechanismus 

 

Při odrhování sněhu je zapotřebí, aby radlice kopírovala terén a nedocházelo ke 

zbytečnému opotřebení pryţové lišty nebo poškrábání povrchu dlaţby vodícími lištami. 

Proto je nutné přesně ustavit vzdálenost mezi hranou radlice, popřípadě pryţové lišty s 

povrchem, který chceme odrhnout. Pokud si detailně prohlédneme plech (obr. 3.8), který je 

navíc opatřen odlehčujícími otvory, můţeme na bocích vidět menší zaoblené výstupky. 

 

Obrázek 3.8 – Plech s výstupky 

 

 Ty nám plní funkci aretace v poţadované poloze. Při zvedání radlice ničemu nevadí a 

při opětovném spouštění do sebe dokonale zapadají a radlici ustavují v poţadované výšce 

nad zemí. Je to v principu velmi jednoduché řešení. Původně jako aretace měla slouţit 

dvojice šroubů nebo tenký dlouhý čep, o který by se plechy nebo obdélníkové plošky 

zapřely. Tohle elegantní řešení vyřešilo mnohé neduhy vznikající nepřesným ustavením 

aretačních šroubů nebo čepu. Jedná se o dostatečně tlustý plech, který je vyřezán a 

následně ohnut do poţadovaného tvaru. Vyřezané odlehčení má kromě odlehčení celého 

plechu ještě další funkci. Vytváří volný prostor, dalo by se říct rezervu pro natáčení otočné 

základny, která by při plném vytočení radlice mohla způsobovat kolizi, pokud by radlice 
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byla v dolní poloze. Celé zvedání je řešeno mechanicky pohodlně ze sedadla řidiče. Úhel, 

který vzniká při pohybu do vodorovné polohy nepřesahuje 45° a od vodorovné polohy do 

nejvyššího zdvihu nepřesahuje 25°. K přesnému dosednutí dvou plechů (obr. 3.9) na sebe, 

dochází na dvou kruhových výstupcích, kde celé spojení obstarává třecí sloţka. Výhodou 

je, ţe při najetí na nerovnost se můţou tyto plochy vzájemně pohybovat a mírně 

kompenzovat pohyb radlice ve vertikálním směru. 

 

Obrázek 3.9 – Poloha při odhrnování sněhu 

 

Na přední dvojici čepů, které jsou blíţe k radlici je připojena ustavující deska. Slouţí 

k připojení otočné základny. Hlavní její funkce není pouze spojení dvou komponentů, ale 

obsahuje otvory pro nastavení radlice o poţadovaný úhel. Uvedu zde pouze variantu, pro 

kterou jsem se na konec rozhodl. Je to součást vyrobena plechu ohýbaného do 

poţadovaného tvaru. Na horizontální části nalezneme několik otvorů, hlavní velký otvor 

slouţí pro středící podloţku. Menší otvory jsou jiţ pro zmíněné natáčení radlice do stran. 

V horizontálním směru nalezneme dvojici otvorů, jeden je kruhový a druhý je oválný. To 

je tam z důvodu dalšího vyrovnávání nerovností terénu. Tentokrát pro krajní nerovnosti, 

kdyţ například odhrnujeme sníh a pravá strana radlice jede po povrchu, který je mírně 

vyvýšen. V oválném otvoru (obr. 3.10) je čep uloţen s vůlí a můţe kompenzovat tyto 

nerovnosti, čímţ sniţuje vznik rázů, které pronikají do celé sestavy.  

 

Obrázek 3.10 – Čep uloţen s vůlí 

Dosedací 

plochy 

Pohyb čepu v 

dráţce 
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Jiţ jsem se zmiňoval o středící podloţce, ta je zapuštěna do otočné základny. V otočné 

základně jsou otvory pro šrouby a středící podloţku. Jiţ zmíněná podloţka má kruhový 

tvar s otvory pro čtyři šrouby.  

Jeden z nejdůleţitějších prvků celé sestavy je bezesporu otočná základna. Při jejím 

návrhu jsem vycházel z poţadavku uchycení, alespoň ve dvou bodech (obr. 3.11a) nebo 

dokonce ve třech bodech (obr. 3.11b), při kterém by došlo k plnému ustavení radlice. 

                   

a)                                 b) 

Obrázek 3.11 – Varianty uchycení radlice napevno 

 

 Ovšem tyto varianty mi nevyhovovaly z důvodu plánovaného pouţití pruţin. Také 

pevnost a odolnost proti ohybu zde nebyla uspokojivá. Otočná základna (obr. 3.12) slouţí 

k přichycení samotné radlice a k jejímu pohybu do stran. Celkový tvar byl do poslední 

chvíle upravován, aby rádius a ostatní vybrání plnily svou přesně danou funkci. Pruţina je 

v otvorech pouze zasunuta, ale jelikoţ je na radlici pomocí stavících šroubů dostatečně 

předepjata. Nemůţe dojít k jejímu svévolnému vysmeknutí.  Je to součást vyrobená 

z plechu, který je ohnut do poţadovaného tvaru.  

                    

Obrázek 3.12 – Otočná základna 

 

Základna je koncipována tak, aby byla dostatečně pevná pro uchycení pruţin, které 

slouţí jako bezpečnostní mechanismus. Obsahuje také dvojici otvorů pro ustavení radlice 

v poloze pro těţký mokrý sníh nebo čerstvý prašan. Dále zde najdeme dráţky pro ustavení 

radlice v natočeném směru. Celá sestava obou komponent, středící podloţky a šroubů 

s konzolou je ještě opatřena maticemi s podloţkou. Aby se celý mechanismus mohl 

natáčet, potřeboval jsem k tomu vytvořit vůli mezi dvojicí základen. Pokud by zde nebyla 

vůle, natáčení radlic by nebylo nemoţné. Protoţe mezi plechy by docházelo k velkému 
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tření a při vniknutí nečistot by se mohly zaseknou. Muselo by se to celé rozdělat a vyčistit. 

Pomocí středící podloţky, která má tloušťku o něco málo vyšší neţ obě základny 

dohromady (obr. 3.13), vznikne při ustavení a dotaţení šroubů vůle v řádu desetiny 

milimetru.     

 

Obrázek 3.13 – Spojení základen 

 

Z předchozího obrázku není moţná úplně zřetelné, jak k celému spoji dochází. Proto 

pro názornost přidám řez (obr. 3.14), ve kterém je celé spojení přehledně zobrazeno. 

V řezu není vidět kompletně celá konzole, ale pro popsání spoje to není důleţité.  

 

 

 

Obrázek 3.14 – Řez spojením základen 
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Spojení je koncipováno velmi pevně coţ se při kontrole ve výpočtovém 

programu Ansys potvrdilo. 

 Samotné natáčení (obr. 3.15) funguje na principu táhla, které je přichyceno ke 

konzole a má jeden stupeň volnosti, to znamená, ţe se můţe pohybovat kolem své osy. 

Pohyb táhla je manuální přímo u radlice. Kdyţ řidič odjistí táhlo, uvolní se spojovací 

dráţky, které jsou na obou základnách. Pří čelním nastavení jsou tyto dráţky přímo nad 

sebou. Z toho vyplívá, ţe pokud nechce, aby se základny svévolně natáčely, musíme táhlo 

mít v poloze „zajištěno“. Pouze při odjištění lze natáčet radlici doprava nebo doleva. Celý 

princip je velmi jednoduchý a lze ho později zmodifikovat i pro ovládání z místa řidiče.  

 

 

Obrázek 3.15 – Konzola s táhlem 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, pohyb táhla je nahoru a dolů (obr. 3.16) kolem své osy. Čímţ 

dochází k uvolnění dráţek a následnému natočení základen. Madlo je ergonomicky 

tvarované pro lepší uchopení a manipulaci v zimních rukavicích. 

  

Obrázek 3.16 – Otočení základen 

Táhlo 

Pohyb táhla  

     Natočení o 

poţadovaný úhel  
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Pruţiny jsou klasické taţné. Jejich výpočet nebyl stěţejní. Jedná se pouze o doplňující 

vylepšení. Uchycení na otočné základně bylo jiţ popsáno. K radlici (obr. 3.17) jsou 

pruţiny přichytnuty pomocí stavěcích šroubů a matic.   

 

 

                        Obrázek 3.17 – Otočení základen 

 

 

Při pohybu radlice po povrchu, který je odhrnován dochází ke kontaktu s pryţovou 

lištou. Aby nebylo zatíţení této lišty tak velké, protoţe by musela drţet celou váhu radlice, 

přišroubovávají se k ní ještě stavěcí liţiny. Tvar liţin můţe být obdélníkový nebo kruhový. 

Tyto liţiny slouţí k rozloţení celé váhy radlice na zem. Při mém návrhu jsem pouţil 

kruhové liţiny (obr. 3.18), které jsou opatřeny závitem a mohou být nastaveny podle 

potřeby. 

 
 

Obrázek 3.18 – Stavěcí liţiny 

 

 

Ustavení pružin a jejich 
předpětí napomáhá 
stavící šroub 



 

 

Duchtík Jiří                                                                                                 Diplomová práce 

 

   

 
35 

Problém těchto liţin nastává ve chvíli, kdy neodrhujeme například asfalt, ale drahou 

dlaţbu. Můţe totiţ dojít k poškrábání při odhrnování. Další nepříjemností je hluk, pokud 

posunujeme kov o beton nebo asfalt dochází k nepříjemným zvukovým projevům. Proto 

jsem navrhnul jednu z modifikací, a to kolečka (obr. 3.19). Jsou to taţné kolečka opatřená 

po obvodu gumou, aby se sníţila hlučnost. Další výhodou koleček je, ţe nedochází k tak 

velkému tření, tudíţ traktor můţe pracovat s menším odporem proti pohybu. Tím dojde 

i k nepatrné úspoře paliva. 

 

Obrázek 3.19 – Stavěcí kolečko 

 

 

V bliţším detailu na (obr. 3.19) můţe vidět ještě takové menší vylepšení. Při 

odhrnování například cesty, vedle které je obrubník a na něj plynule navazuje chodník 

nedochází u většiny typů radlic k odhrnutí aţ do kraje. Ale tento problém jsem jednoduše 

vyřešil tak, ţe pryţová lišta má mírný přesah a díky tomu dochází k dokonalému odhrnutí 

sněhu i z míst, kde na silnici kolmo navazuje chodník. Pryţová lišta se nepatrně deformuje, 

při nájezdu k obrubníku a po celou dobu odhrnuje veškerý sníh z tohoto špatně přístupného 

místa.  

Celková radlice je na (obr. 3.20) v poloze, kdy dochází při kopírování nerovného 

povrchu k mírnému výkyvu radlice, i proto jsem navrhnul stavěcí kolečka, která se lépe 

vyrovnávají s nerovnostmi na povrchu. Tento problém jsem vyřešil uloţením čepu s vůlí  

(obr. 3.10). 

  

Obrázek 3.20 – Vychýlení radlice 
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3.3.2 Sestava traktoru se sněhovou radlicí 

Jak jiţ bylo zmíněno jedná se o novou koncepci čelní radlice (obr. 3.21), která je 

navrţena pro zahradní traktor Viking (obr. 3.22). Dosavadní typ, který byl dodáván je 

nevyhovující. Můj návrh se neodráţí od ţádné skutečné radlice, ale je od počátku zcela 

nový a nikde nenaleznete jeho kopii. Při bočním pohledu lze vidět, uchycení ramene 

k rámu stroje. Konkrétní spojení ještě rozeberu v kapitole, která se zabývá montáţí a 

demontáţí radlice na traktor. 

 

Obrázek 3.21 – Sestava sněţné radlice 

 

 

 

Celkový pohled na traktor připravený k odhrnování sněhu. 

 

 

Obrázek 3.22 – Traktor s radlicí 
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Zvedání radlice je dokonce o 15 mm vyšší neţ bylo na počátku stanoveno (obr. 3.23). 

Tím se zvyšuje moţnost flexibility traktoru při přejezdu nerovností. Zvyšuje se tím 

nájezdový úhel.  

 

 

               
 

Obrázek 3.23 – Zdvih radlice 

 

Kdyţ se odhrnutý sníh nahromadí a je potřeba celou hromadou posunout, nebo ji 

rozhrnout stačí radlici nezvednout do nejvyšší polohy, ale pouze do roviny, kdy je 

kloubové zařízení v rovině (obr. 5.2). Poté stačí pomalu najíţdět do hromady sněhu a ta se 

bude plynule posouvat.  

Natáčení radlice je moţné doprava i doleva. Při plném vytočení radlice (obr. 3.24) 

jsem bral v úvahu otáčení kol, aby nedocházelo ke kolizi mezi předním kolem vytočeným 

do svého maxima a radlicí. Úhel natočení radlice je 30°. Tento úhel je dostatečný pro 

plynulé odhrnování sněhu do stran. Pokud by bylo potřeba úhel zmenšit, nechal jsem na 

otočné základně místo pro případnou budoucí modifikaci. Natáčení je mechanické, vysune 

se záklapka, která je při odhrnování v dráţce a prostým pootočením radlice se změní její 

tvar. Pro pohodlné otáčení je ponechána patřičná vůle mezi komponenty, aby nedocházelo 

k zadření.   

 

 
 

 

Obrázek 3.24 – Natočení radlice 

 

30°  
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4. Pevnostní výpočty 

Nejvíce namáhány jsou šroubové a čepové spoje. Proto jsem provedl jejich kontrolu, 

abych mohl s jistotou říct, ţe vydrţí. Tyto výpočty nejsou pro tuto práci stěţejní, jelikoţ se 

jedná pouze o konstrukční návrh. Ale při kaţdém návrhu musí mít člověk podklady, podle 

kterých při své práci vychází. Všechny výpočty jsem původně dělal ručně, ale z důvodu 

rychlosti a efektivity, kdy stačí změnit některý parametr a zbytek se dopočítá sám. Zvolil 

jsem pro výpočet program MITcalc. Všechny hodnoty jsou uvedeny v přehledné tabulce.  

Provedl jsem kontrolu šroubového a čepového spojení v kritických místech [2]. Vnější 

síly, které působí na traktor při odhrnování, mi byly jiţ předem poskytnuty. Jelikoţ je celá 

sestava symetrická, hlavní síla se vţdy rozdělí do dvou stejně velkých sil. Spojité zatíţení, 

kterým na radlici působí odhrnovaný sníh je navýšena o bezpečnost, kdy traktor najede ve 

vyšší rychlosti do hlubšího sněhu a je stanovena na F = 3000 N. Všechny ostatní parametry 

jsou jiţ zaneseny do výpočtu.  

Ostatní výpočty MKP jsou uvedeny v příloze a jedná se pouze o informativní data, 

které jsou zpracovány v programu ANSYS.  

Kontrolované body výpočtu (obr. 4.1) je šroubové a čepové spojení. První se nachází 

mezi radlicí a otočnou základnou (1). Jedná se o šroub, matici a dvojici podloţek. Tento 

šroub je v sestavě dvakrát v jedné ose. Dále budu kontrolovat čepové spojení mezi 

základnou a spojovacím plechem (2), který vede k ramenu. Tento spoj je kontrolován 

z důvodu zjištění maximální síly, kterou vydrţí. A v neposlední řadě jsem kontroloval 

šroubový spoj mezi ramenem a rámem stroje (3). 

 

 

 

Obrázek 4.1 – Sestava radlice 

(1)  (2)  

(3)  
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4.1 Kontrola šroubového spoje (1) 

Protoţe se síla F dělí do dvou symetrických míst, výsledná síla působící na spoj je 

poloviční. 

Tab. 5.1 – Výpočet šroubového spoje 
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4.2 Kontrola čepového spoje (2) 

Čepový spoj byl kontrolován na maximální sílu, ale tato síla bude v reálu menší. 

Jelikoţ tyto čepy jsou dva nad sebou. Vše podstatné je uvedeno v tabulce:  

Tab. 5.2 – Kontrola čepového spoje
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4.3 Kontrola šroubového spojení (3) 

Rameno je k rámu přichyceno dvojicí šroubů. Velikost šroubů jsou dány výrobcem 

traktoru, protoţe otvory na rámu se dodávají sériově. Proto jsem jen kontroloval, jestli celý 

spoj splní předpoklady, aby bez problémů vydrţel.  

 

Tab. 5.3 – Výpočet šroubového spoje 
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Všechny vypočtené hodnoty a parametry šroubů, čepů a zvolených materiálu lze 

nalézt na přiloţeném médiu.  

Z výpočtů je patrné, ţe spojení v poţadovaných parametrech vyhovuje a navíc 

obsahuje i bezpečnost například, kdyţ při odhrnování narazí řidič na překáţku, která pod 

sněhem nebyla vidět. Na přiloţené médiu jsou poté hodnoty doplněny o maximální sílu, 

kterou daný spoj vydrţí. 

Jedná se pouze o kontrolní výpočty pro ověření navrhovaných komponentů.  
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5. Kinematické schéma 

Poloměr otáčení (obr. 5.1) traktoru s radlicí je 2,6 metru. Šířka radlice je 1,1 metru a 

maximální úhel natočení je 30°.  

 

Obrázek 5.1 – Poloměr otáčení traktoru 

 

Kinematické schéma zvedání radlice (obr. 5.2) je v maximální rozsahu 70°. Pomocí 

zvedacího mechanismu lze radlici zvednout do dvou poloh. První poloha je, kdyţ kloubový 

mechanismus je vodorovně se zemí. V druhé poloze je mechanismus v maximálním 

zdvihu. Vzdálenost trajektorie při pohybu od země do vodorovné polohy je 45° a 

vzdálenost z této polohy do maximální je 25°. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 5.2 Kinematika zdvihu radlice 

2,6 m 

 

 

Radlice v poloze       Radlice ve vodorovné                Nejvyšší zdvih  

 při odhrnování       poloze [0°]          radlice 

25° 

45° 
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Zdvih radlice (obr. 5.3) je téměř 17 cm, coţ bez problému stačí pro přejezd všech 

nerovností a obrubníků. Také nájezdový úhel se tím zvýší. Radlice se zvedá kolmo vzhůru. 

 

            
 

Obrázek 5.3 – Zdvih radlice 

 

Při odhrnování sněhu s natočenou radlicí (obr. 5.4) na zvolenou stranu, zbývá 

dostatečný přesah radlice. Výhoda přesahu spočívá v tom, ţe sníh si v tomto případě 

pravým kolem nepřejíţdíme. Ujeţděný sníh se špatně odhrnuje a můţe být i velmi kluzký 

pokud přimrzne k podkladu. Rezerva je navrţena i při plném rejdu kol do strany, 

nedochází zde k ţádnému kontaktu mezi kolem a radlicí.  

 

 
 

Obrázek 5.4 – Natočení radlice 

 

17 cm 

30° 

10 cm 
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Sestava (obr. 5.5) čelní radlice se skládá ze sedmi hlavních komponentů: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.5 – Hlavní části radlice 

 

Mezi další vedlejší komponenty patří šrouby, matice, čepy, ustavovací podpěry a 

mechanismus pro aretaci radlice v poţadovaném úhlu.   

Délka traktoru s radlicí se zvětší téměř o 250 mm. Základní rozměry radlice (obr. 5.6):  

 

 

Obrázek 5.6 – Základní rozměry radlice 

Rameno Základna kloubu Radlice 

Kloubový mechanismus Otočná základna 

Pružiny Základna 

430 mm 

667 mm 
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6. Montáţ a demontáţ radlice 

Velmi důleţitým parametrem je montáţ a demontáţ radlice. Uţ při prvním návrhu je 

vycházeno z tvaru rámu traktoru. Uchycení jsem od prvopočátku navrhoval, aby bylo 

jednoduché a rychlé. Velkou výhodou bylo, ţe na rámu stroje jsou jiţ v základu otvory pro 

uchycení různých komponent. Proto se nemusí vrtat nové díry do rámu. Bylo by to 

zbytečně pracné a ještě by tím mohla ohrozit pevnost rámu. Celé rameno s radlicí je 

k rámu stroje uchyceno čtyřmi šrouby. Tyto šrouby jsou v jedné ose. Radlice se do rámu 

pouze zasune (obr. 6.1). 

 

Obrázek 6.1 – Nasazení radlice 

 

Tvar dosedací plochy (obr. 6.2) tvoří plech, který je na koncích zahnutý do pravého 

úhlu a vytváří pomyslné písmeno C. Tento plech je jiţ od výrobce provrtán otvory. Část 

těchto otvorů slouţí k uchycení komponent motoru k rámu a zbylé otvory jsou volné. Proto 

jsem je mohl vyuţít pro svůj záměr. Tento plech je velmi pevný a po dodatečné konzultaci 

mi byl doporučen k vyuţití. Zahnutí plechu (obr. 6.3) vyuţívám pro ustavení ramene ve 

vertikálním směru. 

 

         

 Obrázek 6.2 – Dosedací plocha    Obrázek 6.3 – Nasazení 

 

Zahnutí 
plechu 

 



 

 

Duchtík Jiří                                                                                                 Diplomová práce 

 

   

 
50 

Vpředu je klasický spoj šroubu s maticí a podloţkou (obr. 6.3). Ale vzadu, protoţe 

mezi jednotlivými plechy vzniká malá mezera, jsou vloţeny dvě podloţky (obr. 6.4).  

 

 

 

 

Obrázek 6.4 – Spojení radlice s rámem stroje 

 

K utaţení šroubů a matic poslouţí klasický klíč. Přístup je zde velmi dobrý a při 

montáţi by se neměly vyskytnout ţádné komplikace. Odhadová doba uchycení radlice je 

asi 15 minut. 

Pro demontáţ radlice jsou dvě moţnosti. První moţnost je odšroubování šroubů, 

kterými je rameno radlice přichyceno k rámu. Druhou moţností je ponechání rámu radlice 

na stroji, ničemu zde nevadí. A následnému odšroubování čtyř šroubů mezi ramenem a 

úchytem kloubu (obr. 6.5). Při opětovném nasazení by montáţ probíhala snadněji, protoţe 

šrouby jsou vedle sebe a nemusí se obcházet celý stroj.  

 

                              

Obrázek 6.5 – Demontáţ radlice 

Uchycení šroubů 
vzadu 
 

Uchycení šroubů 
vpředu 
 

Rám traktoru 
 

Rameno radlice 
 

Dvojice přídavných 
podložek 
 

Šrouby, které lze 
také uvolnit při 

demontáži 
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7. Závěr 

Návrh čelní radlice, který je zpracován v diplomové práci slouţí jako základ 

komplexního řešení odklízení sněhu zahradním traktorem. Dalším podstatným úkolem, 

který na tuto práci navazuje, je navrhnutí ovládání a zvedání radlice z místa řidiče. To je 

otázkou budoucího návrhu a vývoje.  

Celá konstrukce radlice je navrhována s ohledem na rozměry traktoru a jeho 

parametrů. Nejedná se o těţký a silný stroj, proto se zde muselo přihlíţet na hmotnost 

sestavy. Konstrukce je podle poţadavků jednoduchá a snadno vyrobitelná. Coţ sniţuje 

výrobní náklady a činí radlici levnější. Také se mi podařilo zvýšit zdvih radlice na 

poţadovanou úroveň, traktor můţe přejíţdět obrubníky a nerovnosti. Radlice je 

nastavitelná ve dvou směrech po 30°.  

Přichycení radlice ke stroji je čtyřmi šrouby do předem vyvrtaných otvorů od výrobce. 

Ustavovací podpěry jsou zde prezentovány jako liţiny, ale celé řešení je přizpůsobeno i pro 

pouţitím koleček.  

Trh s radlicemi jiţ delší dobu stagnuje a výrobci nepřichází s ničím novým. Přitom 

ţádná z radlic nesplňuje všechny poţadavky zákazníků. Svým návrhem bych chtěl přispět 

k oţivení toho segmentu a vývoji nového řešení. Pokud se mají vyplnit předzvěsti o 

globálním oteplování a dlouhý tuhých zimách, musíme být připraveni na odklízení velkého 

mnoţství sněhu. K tomu můţe například slouţit čelní stavitelná radlice na zahradní traktor. 
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Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Friesovi Ph.D., vedoucímu mé 

diplomové práce, za jeho odborné vedení, konzultace a pomoc při výběru a získávání 

potřebné literatury. Zároveň chci poděkovat firmě Evektor s.r.o. za poskytnuté informace, 

podklady a konzultace.  

 

 

Velké poděkovaní patří také firmě Viking za data a informace, které jsem s jejich 

svolením mohl použít.   

 
 

Ein großes Dankeschön für die Viking Unternehmen Daten und Informationen, 

dass ich ihre Erlaubnis zu verwenden haben. 
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