
Výroba hrabačky s použitím ramene zemního stroje. 
 
 
     Po třech letech méně či více usilovného hrabání česlí na mé MVE jsem se rozhodl tuto dřinu zrušit 
instalací hrabačky. Plocha pole česlí na mé MVE je podle zatopení od cca 10,5 m2 po 9,5 m2, při 
maximálním průtoku 4,0 m3/sec (šířka česlic 4,25 m x délka česlic 2,65 m). 
 
     Jednoduchá řetězová hrabačka mě z řady důvodů nelákala. Velmi šikovně vyřešená hrabačka od pana 
Libora Štěpánka, kterou jsme viděli na minulém semináři (teleskop posouvaný řetězem) a která by se mi 
líbila, by se mi fyzicky nevešla a hydraulický teleskop také ne. Jako poslední možné řešení připadla 
hydraulická ramenová hrabačka. 
     Při náhodném pohledu na pracující traktorbagr jsem dostal nápad, který se ukázal být dobrým 
základem pro vyřešení hrabání česlí v mé lokalitě. 
     Po různém poptání po známých se mi podařilo sehnat levně staré rameno z vyřazeného polského 
traktorbagru „Ostrowka“, včetně dvou kusů hydraulických válců, které se zdálo pro moje potřeby až 
zbytečně velké. 
     Začal jsem návrhem geometrie hrabačky, který vznikl pomocí plechového modelu v měřítku 1:10 a 
který „hrabal“ na nakresleném řezu. Zámečnické práce mi dále provedla firma pana Miloslava Cézy – 
repasi hydraulických válců, opískování ramen, odřezání všeho přebytečného, prodloužení ramene hrábí, 
výrobu hrábí, vystružení ok pro čepy, doplnění čepů a výrobu podstavce stroje. Hotové zařízení bylo 
nakonec galvanicky pozinkováno. 
     Hydraulika hrabačky vznikla upravením staršího agregátu včetně rozvaděče „z druhé ruky“, který byl 
upraven a doplněn o druhý redukční ventil pro nastavení síly přítlaku na česle. 
 
     Hotová hrabačka má šířku záběru 4,2 metru a délku kroku až 4,5 metru. V současné době využívám 
2,65 metru (délka česlí) + 0,5 metru (od česlí na most nad náhonem) + 1,2 metru (posunutí shrabků po 
mostě) = celkem cca 4,35 metru. Shrabky zatím ručně nakládáme a odvážíme na kompost. Časem snad 
bude za česlemi žlab s proplachem a krok hrabačky bude příslušně zkrácen. Vlastní hrabání je ovládáno 
automaticky podle rozdílu hladin stávající řídící jednotkou MVE nebo ručně tlačítky na podstavci stroje. 
 

  
 
     Cena takto vyrobené hrabačky, včetně montáže, elektroinstalace a „vychytání much“ dosáhla cca 
160 000,- Kč bez DPH. Při výrobě svépomocí, bez opískování a pozinkování odhaduji pořízení takového 
zařízení cca na 50 – 80 000,- Kč. 



     Hrabačka je zatím v provozu od letošního ledna. Doposud bez problémů zvládla tříšť na hladině, 
ledové kry, hodně listí, proutí a větví při oblevě, jízdní kolo, metrové dřevo, pneumatiku, ale i běžný 
poklidný provoz. 
 
     O nevýhodách popsaného zařízení zatím žádných nevím. Výhody jsou jasné: přijatelná cena a půl 
práce je hotovo již na začátku. Také si myslím, že se hodí i zdánlivě značně předimenzovaná konstrukce 
ramene, masívní čepy a velké hydraulické válce – pracuje se pak s poměrně nízkými tlaky oleje 
v systému. Toto vše mě opravňuje k domněnce, že mohu doufat v solidní životnost a spolehlivost takto 
vyřešeného stroje. 
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