
Návod k použití radličky na brázdy s možností využití navijáku 

Radlička na brázdy je určena k vyorání brázd a zaorání brambor na zahrádce či menším políčku. Půdu 

je třeba mít předem dobře obhospodařenou a kyprou. Pokud je půda dobře připravená, postačí 

naložit do korby Motúčka závaží o hmotnosti 30 až 50 Kg, aby byla na kole správná adheze a 

neprokluzovalo. Pluh se díky své šípovité konstrukci a způsobu připevnění před kolem, automaticky 

zarývá do půdy, takže není potřeba tlačit na hloubku orby ba naopak. Pokud je pluh správně 

nastaven, zejména pak výška plazu, čili hloubka orby, tak obsluha Motúčka jen koriguje jemnými 

pohyby rukojeťmi Motúčka nahoru a dolů, podle potřeby. Plaz je pohyblivý spodní díl radličky viz 

návod na montáž radličky, působí jako omezovač právě proto, aby se pluh nezarýval více, než je 

třeba.  

Brázdy si většinou každý dělá podle svých představ. Řádky s brambory se běžně dělají cca 50 cm 

(hrobek) od sebe, což je třeba dodržet, aby měly brambory prostor pro živiny.  Zaorávání brambor 

provádíme tak, že si nejdříve vyhrneme brázdu. Na její spodní stranu, tak jak jsme zvyklí, zasadíme 

brambory po cca 30 cm od sebe, to je přibližně jedna stopa. Druhou brázdu provedeme ze strany 

zasazených brambor tak, abychom je přiklopili vyoranou hlínou z radličky. Tento postup opakujeme 

po celé šíři vytyčeného prostoru. Opět vyoráme brázda, zasadíme brambory a přiklopíme… 

Pokud se kolo prokluzuje, je možné vylepšit jeho účinek záběru řetízkem na kolo, který se nechá 

běžně dokoupit.  

Instalace radličky a její nastavení: 

Radličku na brázdy obr. 16 instalujeme do univerzálního držáku, viz níže návod na montáž radličky.  

Při práci s radličkou vždy demontujte přídavná kola Triglav. Kola totiž omezují manévrovací prostor 

rukojetí nahoru a dolů, které je při kontrole hloubky orby potřeba.  

Před první orbou… Je třeba řádně přečíst a nastavit dle návodu na montáž radličky. Řádným 

nastavením bude radlička seřízená tak, aby vyhovovala druhu půdě a výšky postavy obsluhy Motúčka. 

Tím se reguluje manévrovatelný prostor dle výšky postavy obsluhy pro regulaci radličky nad zemí a 

následným zatlačením radličky do záběru – což se provádí zvednutím rukojetí. Na začátku dejte šroub 

na středí otvor, a potom případně změňte dle vlastního uvážení nahoru či dolů.  Do šířky je možné 

rozevření radličky regulovat dle potřeby a druhu půdy. Někdy stačí na úzko, jindy je zase potřeba 

brázda širší, aby bylo co přihrnout. Je možné nastavit přihrnovací brázdu širší, aby lépe a více 

přihrnovala. Nakonec je třeba mít správně nastavený omezovač hloubky brázdy, což plaz obr.7. Když 

je plaz moc vysunutý, radlička jde do země málo, když je příliš zasunutý, radlička se zaryje až příliš. 

Při přejíždění s nainstalovanou radličkou je možné radličku zvednout 

v univerzálním držáku nad pracovní polohu, tzn. vycvaknout západku, 

zvednout nad rám Motúčka a západku v této poloze zajistit viz obr. (13). 

Se zvednutou radličkou se lépe přejíždí, protože neškrtá o zem.  

Použití navijáku:  

V případě, že není půda dobře připravena a nakypřena, je tedy slehlá - je možné pomoci si navijákem 

Motúčka. V tom případě je třeba mít nainstalovaný naviják s lanem viz obr.14 a 17 a radličku s 

otvorem o průměru 25 mm v pravé části radličky, který je určený pro protažení lana navijáku viz 

obr.14, lano se pak připevní k pevnému bodu na druhé straně řádku viz obr.12. Když si představíte, že 

budete orat z bodu A do bodu B, pak je třeba do bodu B zatlouct do země jednoduše kolík, nejlépe 
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tyč např. roxoru nebo trubku o průměru min 20 mm a délce cca půl metru. Pak už postačí jen střední 

palička nebo větší kladivo viz obr.11 a zatlouct do země. Ke kolíku připevníte lano navijáku, to vždy až 

k zemi, aby lano nemělo páku, kolík vytáhnout.  Kolík právě proto natlučte do země v negativním úhlu 

viz obr.12. Kolík musí být zatlučený v ose brázdy. Lze také nahradit zemním vrtákem, který máme 

v nabídce na E-shopu. viz., obr. 11a. Pak už jednoduše ovladačem Motúčka spustíte chod, radlička se 

zasune do půdy a jednoduše regulujete až na konec brázdy ke kolíku. Naviják má obrovskou sílu, 

takže tímto způsobem můžete skutečně zaorávat i v půdě, která není ideálně kyprá a řádně 

připravená. Naviják je možné dokoupit a doinstalovat. Pokud máte radličku bez otvoru, lze doma 

dovrtat dle náčrtku viz obr. 15. případně po zaslání radličky k nám, otvor vyvrtáme. 
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