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Téma: Mechanizace přípravy ploch pro zalesňování 

Hodina č. 13 

Odstranění klestu 

Odstranění pařezů 

Narušení půdního povrchu 



Odstranění klestu - shrnutí 

a)  Shrnutí klestu   –   používají se shrnovače klestu. Jako  

   adaptéry na UKT  nebo SLKT jsou umístěny  
   nejčastěji místo čelního rampovače. 



Ukázka shrnovačů: 



Odstranění klestu - drcení 

b)  Drcení klestu     –     zařízení podobné rotavátoru. Pracovní  

   jednotka je tvořena bubnem, na kterém 
   jsou po obvodu volně na čepu uložena  
   drtící kladívka. Pohon je nejčastěji  
   vývodovým hřídelem traktoru.  



Ukázka drtičů: 



Odstranění klestu - balíkování 

c)  Balíkování klestu  -  používají se balíkovače klestu, které větve  

   slisují, zaváží a uříznou v pravidelných délkách. 



Balíkovač klestu 



Odstranění klestu - štěpkování 

d)  Štěpkování klestu -  používají se štěpkovače klestu.   

       (Podrobněji probráno v samostatné hodině). 



Odstranění pařezů 

/klučení pařezů/ - provádí se velmi omezeně /zakládání školek, 

         políček  pro zvěř, stavba lesních cest/. 
                                    Z hlediska technické náročnosti je trhání     
         pařezu složitější jako vytrhávání celých stromů. 

Činitelé ovlivňující odstranění pařezů: a) půda a terén, 

b) průměr pařezu, 

c) druh dřeviny 



Odstranění pařezů 

Použitá mechanizace:  

  lano navijáku traktoru 

  radlice buldozeru 

  zubová klučka 

  odvrtávání pařezů 

  frézování pařezů 

  trhaviny (jen odborný pracovník) 



Narušení půdního povrchu 

Používají se : 

• půdní jamkovače 

• lesní pluhy 

• půdní zraňovače 



Půdní motorový jamkovač 



Lesní pluhy 
Slouží ke strhávání drnu 
v pásech na zabuřeněných 
plochách. 

Složení: masivní konstrukce, dvě orební 
disková tělesa, svírající s podélnou osou 
úhel asi 30°. Kolmé odklonění je asi 16°. 
 Za každým orebním tělesem je přítlačný 
válec pro přitlačení obráceného drnu. 
Nájezdová deska – zajišťuje plynulý 
nájezd na překážku. 



Půdní zraňovače 



Slouží k porušení souvislého drnového povrchu v pásech. 

Půdní zraňovače 

V současné době se používají nejčastěji traktorové půdní frézy. 
 Značky: TPF – 1 a TPF – 2. 

Složení: vydutý ocelový disk s hroty po obvodu, poháněn hydraulikou 
od traktoru, k zemi je přitlačován vlastní vahou /v lehčích terénech/ 
nebo pomocí litinového závaží /v těžších terénech/. 



Půdní zraňovače 



Děkuji za 
pozornost 


