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Hodina č. 7 

Tématický celek: STZ pro zalesňování a ochranu lesa 

Obsah tématického celku: 

 mechanizace přípravy půdy 
 mechanizace hnojení 
 mechanizace výsevu semen lesních dřevin 
 mechanizace školkování 
 mechanizace sklizně sazenic 
 mechanizace zavlažování ve školkách 
 mechanizace přípravy ploch pro zalesňování 
 mechanizace zalesňování 
 mechanizace ochrany lesa a výchovných prací 



Téma:  Mechanizace přípravy půdy 

Mechanizace používaná pro základní přípravu půdy: 

pluhy 

kypřič  / kultivátor / 

brány 

válce 

smyky 

půdní fréza  / rotavátor / 



Pluhy 



Definice: 

Pluhy 

- základní nářadí ke zpracování půdy. 
- půdu odřízne, obrátí, částečně rozdrtí a promíchá skývu. 

Dělení pluhů dle: a) konstrukce 

b) zavěšení za tažný prostředek 

c) počtu orebních těles  

d) směru orby 



Dělení pluhů dle konstrukce:  

radličné 

talířové 

rotační 



Dělení pluhů dle zavěšení za tažný prostředek:  

nesené /na tříbodovém závěsu/ 

návěsné 

přívěsné 



Dělení pluhů dle počtu plužních těles:  

jednoradličné 

dvouradličné 

víceradličné 



Dělení pluhů dle směru orby:  

jednostranné 

obracáky (škobrták) 



Složení radličného pluhu: 

a) Orební ústrojí: 

b) Orební těleso: 

1 – orební těleso /radlice/ 
2 – předradlička 
3 – krojidlo /kotoučové/ 
4 - podrývák 

1 – čepel 
2 – odhrnovačka 
3 – slupice 
4 – plaz 
5 – patka 
6 – pero 
7 - vzpěra 



Talířový pluhy : 

a) orební těleso - je tvořeno vydutým ocelovým talířem, který je 

otočně uložen na horizontálně /60o až 70o/ i vertikálně /40o až 50o/  

nakloněném čepu, kolem kterého se vlivem tření o půdu otáčí. 

Průměr talíře je 500 - 800 mm. 

 

b) pevná odháňka - je na každém talíři. Napomáhá převracet skývu  

       a čistit talíř od nalepené hlíny. 



Seřízení pluhu  

a) hloubka záběru 

b) rovina záběru 

c) šířka záběru 



Kypřič /kultivátor/ 



 
slouží ke kypření půdy, ničení plevele, snižuje výpar vody 
z půdy /přerušením kapilár/. Nesmí půdu převracet ani 
přemisťovat ! 

Kypřič /kultivátor/ 



Složení kypřiče: 

Rám 

Radlička 

Slupice 

Stavěcí zařízení 



Radlička 
šípovitá 

dlátovitá 

Slupice 



Brány 

slouží k vyvlačování staré trávy, vytrhání mechu, rozbití 
hrud, srovnání povrchu po orbě, zavlačování travního 
semene a hnojiva. 

Dělení bran dle pracovní jednotky:   hřebové 

 talířové 

Brány jsou zavěšeny na závěsu - bidélci. 



Hřebové brány 

Složení hřebových bran: - podélníky 

- příčníky 

- hřeby /rovné nebo zahnuté/ 



Talířové brány 

Pracovním orgánem je vypouklý ocelový talíř s břitem po obvodu, neotočně 
nasazen na čtyřhranném hřídeli - vytváří tzv. pracovní vřeteno   /baterii/. Baterie 
je uložena na dvou ložiskách k nosnému rámu, který   lze otáčet v horizontálním 
směru od 0o do 35o. 



Smyky 

Slouží k urovnání povrchu půdy, rozdrcení hrud.  
Jako smyky mohou být použity různé traverzy, tyče, otočené brány, které jsou     
uvázány napříč za tažným prostředkem. 
Zemědělské profesionální smyky mají spodní část vytvarovanou do podoby 
pilového listu. 



Válce 

Slouží ke zhutnění a utužení půdy, k částečnému rozdrcení hrud. 



Dělení válců dle: 

povrchu náplně 

hladké ozubené 

duté plné 

CAMBRIDGE ROLLERS 



Půdní fréza /rotavátor/ 



Složení rotavátoru: 

a) pracovní jednotka /hřídel nebo 
buben, na kterém jsou připevněny 
pracovní nástroje - motyčky nebo 
nože/. 

b) zakrytování /zadní část krytu 
slouží jako smyk/. 

c) poháněno kardanem. 

Nepoužívat na plochy:  
 kamenité 

 zabuřeněné /např. pýrem/ 



Děkuji za 
pozornost 


