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ABSTRAKT 
 

V bakalářské práci je provedeno základní rozdělení harvestorů podle druhu podvozku, 
technologie zpracování stromu a podle velikostí harvestorů. Dále se práce věnuje konstrukci 
harvestoru a jednotlivým částem konstrukce, především harvestorovým hlavicím. V další části 
je proveden rozbor několika provozních a technických parametrů strojů zahraničních a 
tuzemských výrobců. Na základě těchto parametrů bylo provedeno kritické zhodnocení 
jednotlivých strojů v rámci skupin se zaměřením na kolové harvestory. Výběr této skupiny 
harvestorů byl zvolen na základě jejího nejvyššího zastoupení v České republice. V této práci 
byly také uvedeny některé konstrukční zvláštnosti harvestorů a vývoj harvestorové techniky. 
 
 
 
ABSTRACT 
 

In the bachelor’s thesis is made the basic division of harvesters according to types of  
chassis, technology  process of trees and sizes of harvesters. The next point of thesis is about 
construction of harvesters and about mechanical parts, especially harvester heads. In the next 
part division of some operational and technical arguments of Czech machines and foreign 
machines is made. There was critical classification of machines in groups, on the basis of 
these arguments. Critique was oriented mainly on wheel harvesters. This group was chosen 
because of its biggest representation in Czech Republic. Some structural specialities of 
harvesters and progress of harvester‘s technique were presented.  
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1 ÚVOD 

 
Dřevo provází člověka už od dávných dob, kdy sloužilo jako palivo, či stavební materiál.  

Jeho získávání z přírody označujeme pojmem těžba. Těžba dřeva úzce souvisí s velkou prací a 
možným nebezpečím, vedoucím k jeho získávání. V této práci nebude dlouhá polemika na 
téma: jak lidé nástroje pro těžbu vyráběli, ani jak dlouhý byl tento vývoj. Důležitým 
poznatkem zůstává, že těžba byla i je závislá na ruční a animální práci. Malá efektivita vedla 
lidstvo k zásadní změně. Ta je datována po 2. světové válce, kdy byla použita motorová pila, 
naviják, hydraulický jeřáb a podobné vynálezy. Používání těchto strojů v kombinaci 
s manuální prací označujeme jako motomanuální těžba. [1] 

S příchodem víceoperačních těžebně-dopravních strojů došlo k nebývalé změně v lesním 
hospodářství. V porovnání s motomanuální těžbou je celková efektivita těžby mnohonásobně 
vyšší. Jako ilustrační příklad vezměme dobu, kterou potřebuje  průměrný harvestor na 
pokácení a zpracování jednoho stromu. Ta se pohybuje řádově v minutách. [1] 

Na území České republiky můžeme skutečný rozvoj harvestorové těžby datovat do 
poloviny 90. let 20. století. Tento rozvoj přinesl nebývalé změny pro lesní těžbu v mnoha 
směrech. Zvýšené nároky jsou kladeny na pracovníka, organizaci práce, řídící činnost, 
přípravu pracovišť atd. . Tyto zvýšené nároky se odmění ve formě extrémní výkonnosti a 
efektivitě práce. Pracovník harvestoru má v rukou stroj, který svou vyspělou konstrukcí, 
elektronikou, řídícím systémem patří mezi velice vyspělé . [1] 
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2 HARVESTORY A JEJICH ROZDĚLENÍ 
 

Harvestory patří do skupiny tzv. víceoperačních těžebních strojů. Provádějí tyto operace: 
kácení, odvětvování, zkracování na jednotlivé sortimenty, měření, registrace a dále 
přemisťování a ukládání výřezů. Je to stroj, který má svůj vlastní pojezd, tj.samopojízdný. 
Výřezy vytěžené harvestorem zůstávají v porostu a tvoří tzv. linky. Jednotlivé výřezy mohou 
být urovnány v tzv. hraních nebo neurovnány. Jsou vyváženy z porostu zpravidla pomocí 
vyvážecích traktorů. Tento způsob těžby je označován jako těžba harvestorovým uzlem. [1] 
 

Harvestory lze rozdělit do několika skupin podle několika kritérií: 
2.1 Druh podvozku 
 

Podle druhů podvozku lze harvestory rozdělit do těchto skupin: 
kolové 
pásové 
kombinované 
kráčivé 

 
2.1.1 Kolové harvestory 

Kolové harvestory patří mezi nejrozšířenější. Koncepce podvozku se skládá ze dvou částí. 
Samotné řízení kolových harvestorů se neprovádí pomocí natáčení kol okolo vlastní radiální 
osy, ale obě části podvozku jsou uprostřed spojeny zlamovacím kloubem. Natáčení přední a 
zadní části vykonává hydrostatický systém, který se vyznačuje velkou silou. Tento druh 
konstrukce vede k velké stabilitě stroje i jeho ovladatelnosti  v náročném terénu. Nezbytnou 
součástí kolových harvestorů se zlamovacím kloubem je tzv. rámová brzda, ta umožňuje 
stabilitu stroje i při vypnutém motoru. Obě části podvozku mají určitý počet náprav. Tyto 
nápravy mohou být pevné nebo mohou být zdvojené. Zdvojené nápravy se označují pojmem 
boggie nebo ekvivalentem tandemové (Obr.1). [1] 

Boogie nápravy se vyznačují několika důležitými vlastnostmi. Boogie náprava má menší 
stranový výkyv, než je tomu u klasické nápravy se dvěma koly. Výhodou použití boogie 
náprav je menší poškození půdy, díky větší stykové ploše s povrchem a tím spojeným menším 
měrným tlakem, který je na půdu vyvíjen. Tento tlak se pohybuje zpravidla do 150 kPa/m2. 
Další velkou výhodou je, že na boogie nápravách jsou hnaná všechna kola, což vede 
k menšímu prokluzu kol a tím lepší prostupnosti terénem celého stroje. Ke zlepšení těchto 
vlastností ještě napomáhají tzv. kolopásy (Obr.1), které ještě zmenší měrný tlak na půdu a 
jejichž použití je vhodné zejména na méně únosné, či kluzké terény. Tyto kolopásy tedy 
zlepšují záběrové vlastnosti, zlepšují trakci, napomáhají ke snížení spotřeby paliva a to hlavně 
díky snížení valivého odporu. [1] 

Kolové harvestory se vyznačují také lepší mobilitou. Zpravidla na vzdálenosti do 20 km 
není potřeba použít podvalník, ale harvestor se dopravuje sám po vlastní ose. Nicméně delší 
úseky po asfaltových komunikacích vedou k velkému opotřebení pneumatik, které se 
vyznačují vyšší cenou. Pneumatiky kolových harvestorů jsou plněny zpravidla nízkým tlakem 
vzduchu, popřípadě jiným plynem. Zvláštností je, že výrobce na přání zákazníka plní 
pneumatiky z části kapalinou (solanka, tj. roztok vody a soli), která se vyznačuje stabilním 
skupenstvím (i pod bodem mrazu) a vyšší hustotou. Pneumatiky jsou touto kapalinou plněny 
za účelem snížení těžiště harvestoru co nejblíže k povrchu. To vede k ještě lepší stabilitě 
stroje a lepší odolnosti vůči převrácení. Kolové harvestory jsou schopny zvládnout podle 
stavu povrchu terény s velkým sklonem. 
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Podélný sklon 25-50 % (nad 50 % s kolopásy), příčný sklon do 15 % u čtyřkolových 
harvestorů a do 20 % u šestikolového stroje. Je možno použít stabilizační naviják, pro 
extrémní sklony blížící se k 90 %. [1] 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, kolové harvestory se vyznačují různým  
počtem kol. Mezi nejběžnější konstrukční řešení patří šestikolové (Obr.1) s boogie nápravou, 
dále čtyřkolové a existují i osmikolové, které jsou vybaveny dvěma boogie nápravami. 

 
 

 
Obr.1, Boogie náprava s kolopásy,  harvestor John Deere 1470D, [2] 

 
 
2.1.2 Pásové harvestory 

Pásové harvestory (Obr.2) jsou zpravidla koncipovány na klasickém univerzálním 
bagrovém podvozku. Pásy mohou být pryžové, kovové, kombinace obou předchozích. 
Články, ze kterých je pás složen, jsou nejčastěji 1 až 3 břité. Čím větší je počet břitů, tím lepší 
je trakce. Pohon pásů je realizován pomocí hydraulicky poháněného hnacího kola a jeho trny 
zapadají do ok pásů. Pryžové pásy je vhodné použít pro harvestory o hmotnosti do cca 11 t. 
Samotný pás je napínán pomocí řetězky. Vedení pásů zajišťují vodící kladky. O odpružení 
podvozku se starají skrutné tyče. Řízení pásových harvestorů je realizováno pomocí dvou 
samostatných hydraulických okruhů pro jednotlivé pásy. Změna směru se děje pomocí 
vzájemné změny rychlostí pásů. Pásový podvozek má výborné vlastnosti v bažinatých 
terénech a méně únosných půdách. Projevuje se malým měrným tlakem na půdu (vzhledem 
ku celkové hmotnosti stroje), velkou stabilitou harvestoru a schopností zdolat i prudké svahy. 
Mezi nevýhody patří potřeba podvalníku pro přepravu, tedy nízká mobilita stroje. Mezi 
speciální pásové harvestory patří produkt firmy Komatsu (Valmet) 911.3x3m (Obr.14, kap.6). 
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Obr.2, Komatu (Valmet) 445FXL, [3] 

 
2.1.3 Harvestory s kombinovaným podvozkem  

Podle knihy [1], se pojmem kombinovaný podvozek rozumí klasický kráčivý podvozek, 
který je převzat z konstrukce kráčivých rypadel. Koncepce je navržena se čtyřmi hydraulicky 
ovládanými rameny. Dvě z těchto ramen jsou opatřena koly a zbývající jsou opatřena 
opěrnými plochami. Pohyb tohoto harvestoru je diskontinuální a je uskutečňován pomocí 
hydraulického jeřábu s harvestorovou hlavicí, která je vybavena speciální podpěrnou patkou. 
Stroj se o ni při přesunu opírá tak, že se opře o terén a nadzvedne stroj a pak pomocí 
zlamování hydraulického jeřábu se stroj přitahuje nebo odtahuje vhledem k hlavici. Tímto 
způsobem se pohybuje v těžkém terénu. Ovšem ramena mohou být vybavena koly pro přesun 
v lehkém terénu a pro přepravu. Nevýhodou tohoto stroje je malá posunová rychlost, která se 
při kráčivém  pohybu pohybuje do 4 km/h. Mezi tento typ harvestorů patří kráčivý harvestor 
firmy Menzi Muck A91 (Obr.3, a Obr.16, Obr.17, kap.7).  

Tento druh podvozku tedy nevyniká posunovou rychlostí, ale schopností pracovat v téměř 
jakémkoliv terénu. Bez větších problémů zvládá velice prudké svahy (Obr.3) a jeho schopnost 
stability ve členitém terénu je jeho dominantou. Svou schopností individuálního nastavení 
ramen je tedy prakticky možné provádět těžbu kdekoliv.  
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Obr.3, Menzi Muck A91, [4] 

 
2.1.4 Kráčivé harvestory

Novou koncepci kráčivého harvestoru zatím představila pouze firma John Deere, jedná se 
o model Plusstech (Obr.4). 

 

 
Obr.4, John Deere, Plusstech, [11] 
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Tento stroj je vybaven šesti hydraulicky poháněnýma nohama, které jsou řízeny 
elektronikou. Nohy jsou umístěny po třech po stranách podvozku. Všechny nohy jsou na sobě 
vzájemně nezávislé. Pohyb stroje připomíná pohyb hmyzu a na rozdíl od harvestorů 
s kombinovaným podvozkem je pohyb harvestoru kontinuální. Konstrukce umožňuje stroji 
pohyb do všech směrů. Na nohách jsou umístěny nášlapné plochy na kterých jsou umístěna 
čidla. Tato čidla kontrolují mimo jiné taky stabilitu nohy po došlápnutí. Tento typ harvestoru 
se tedy v každé chvíli opírá minimálně o čtyři nohy (protilehlé).Tímto způsobem je zajištěna 
vysoká stabilita stroje. Celková koordinace pohybu nohou je prováděna pomocí palubního 
počítače. Operátor řídí stroj za pomocí standardního ovládání, jako je tomu například u 
kolových harvestorů. Co se týče vhodnosti použití harvestorů s kráčivými podvozky, je třeba 
počítat s nepříliš velkou rychlostí přesunu, či vlečením dříví. Ovšem co se týče prostupnosti 
terénem, ta je velmi dobrá. [1] 

Nutno ovšem zmínit, že stroj není v aktuální nabídce firmy John Deere. Případným 
zájemcům nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se pracuje na jeho další verzi, která brzy 
bude uvedena na trh. Z tohoto důvodu se již o tomuto harvestoru nebude věnovat pozornost i 
když se jedná opravdu o unikát. 
 
2.2 Technologie zpracování stromu 
 

Podle tohoto kritéria se harvestory dělí na:  
jednoúchopové 
dvouúchopové 
 

2.2.1 Jednoúchopové harvestory
Dle knihy [1] jednoúchopové harvestory (Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4,..) patří mezi 

nejrozšířenější harvestory u nás. Princip zpracování stromu pomocí jednoúchpového 
harvestoru spočívá ve zpracování celého stromu pomocí těžební hlavice. Harvestorová hlavice 
je umístěna na konci hydraulického jeřábu. Harvestorovým hlavicím bude věnována 
samostatná kapitola 3.3. a 5.4. 

 
2.1.2 Dvouúchopové harvestory

Dvouúchopový harvestor je založen na tomto principu. Jako na jednoúchopovém 
harvestoru je hlavice nesena na konci hydraulického jeřábu. Rozdíl spočívá v tom, že hlavice 
je určena pouze pro kácení stromu. Samotné odvětvování a dělení na sortimenty probíhá 
v procesorové výkyvné hlavici, která provádí odvětvování, kupírování stromu. Tato 
procesorová hlavice je připevněna na zadní části rámu stroje.[1] 

Tento typ harvestoru se v nabídkách výrobců nyní příliš nevyskytuje.  
 

2.3 Velikost harvestoru 
 

Harvestory jsou rozděleny podle velikosti, které odpovídají způsobu nasazení stroje pro 
různý druh těžby. S velikostí harvestoru souvisí také jeho výkon. Hlavním parametrem 
velikosti harvestoru je jeho hmotnost. Samotný stroj má značný počet rozměrů, nicméně 
koncepce konstrukce a poměr výšky ku šířce nebo ku délce je podobný pro všechny kategorie. 
Proto jako výchozí parametr velikosti harvestoru uvažujeme jeho hmotnost a druh těžby pro 
kterou je určen. Těžbu můžeme rozdělit na tyto základní druhy: 

 probírková 
 předmýtní  
 mýtní 
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K jednotlivým druhům těžby patří harvestory, rozdělené podle velikosti na :  
 malý 
 střední 

velký 
 

2.3.1 Malý harvestor
Podle zdroje [1] se malé harvestory pohybují ve hmotnostním rozmezí cca 8 až 13 tun a 

výkonem cca 70 kW. Tento typ harvestoru je vhodný zejména pro probírkovou těžbu . To je 
druh těžby, kdy se projeví kompaktní rozměry harvestoru, jako jeho silná stránka. Tento druh 
těžby se provádí například na malých porostech, kde vývoz výřezu z lesa bývá často 
realizován pomocí animální síly nebo pomocí malých vyvážecích traktorů. 

O některých parametrech malých harvestorů se dozvíme více v kapitole 6. 
 
2.3.2 Střední harvestor

Mezi střední harvestory patří váhová kategorie cca od 13 do 17 tun. Tento druh harvestoru 
je vhodný zejména pro pozdní probírky a předmýtní těžbu, kdy je za potřebí vytěžit už větší 
počet m3 dřeva, které se vyznačuje větší hmotnatostí než u probírkové těžby. Pojmem 
hmotnatost rozumíme počet m3 dřeva připadající na jeden kmen stromu. Tento druh těžby 
patří mezi nejrozšířenější u nás. [1] 

O některých parametrech středních harvestorů se dozvíme více v kapitole 6. 
 

2.3.3 Velký harvestor
Velké harvestory se vyznačují vysokou hmotností, která je větší než 17 tun. Tyto stroje je 

vhodné používat zejména u mýtní těžby a kalamitní těžby, kdy je porost značně poškozen. Po 
těžbě těchto strojů nezůstane z porostu zpravidla nic. Velké harvestory jsou největšími ničiteli 
půdy, díky své velké hmotnosti. Nicméně jejich těžební výkon je vskutku ohromující. [1] 

O některých parametrech velkých, kolových harvestorů se dozvíme více v kapitole 6.  
 
 
3 HLAVNÍ ČÁSTI HARVESTORU 
 

Hlavní části šestikolového harvestoru (Obr.5), jsou popsány v této kapitole.  
    

       1 .kola zadní nápravy 
               2. zadní rám  

               3. přední rám 
               4. kolo přední boogie nápravy 

       5. boogie náprava 
                                                                                               6. harvestorová hlavice 

    7. rotátor 
 8. hydraulický jeřáb 
 9. zajišťovací řetěz 
  10. přímočaré hydromotory 
  11. osvětlení 
  12. kabina 
  13. motor harvestoru 
 

Obr.5, Hlavní části šestikolového harvestoru, [1] 
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3.1 Podvozek 
 

Podvozek je velice důležitou částí harvestoru. O typech podvozků již bylo pojednáno 
v kapitole 2.1. Ovšem je potřeba specifikovat jeho části. Budou zde popsány podvozky 
kolových harvestorů (Obr.6), které patří mezi nejrozšířenější (Tab.5, kap.8).  

Dle knihy [1] se podvozek skládá ze tří hlavích částí: přední (Obr.6, pozice: 1-7), 
zadní (Obr.6, pozice: 10, 11) a střední (Obr.6, pozice: 8, 9). Střední část podvozku je se 
zadní částí pevně spojena. Přední část je spojena se střední částí  čepy. Zlamovacím systémem 
je realizováno řízení stroje, přičemž síla potřebná ke zlomení (zatočení) na potřebnou stranu 
je vyvíjena dvěma přímočarými hydromotory. Ty jsou umístěny po stranách zlamovacího 
kloubu. Maximální úhel zlomení je do 44°. Další funkcí zlamovacího hloubu je zablokování 
se v axiálním směru, to má za následek vyšší stabilitu harvestoru v příčném směru. Další 
důležitou úlohou podvozku je přenos hnací síly. Systém hydrostaticko-mechanického přenosu 
hnací síly z motoru na pojezdové ústrojí harvestoru se skládá z těchto hlavních částí: 
 mechanické, hydraulické a elektrické části.  

Mechanická složka zahrnuje: převodovku, nápravy, diferenciály, kloubové hřídele, 
dieselový motor.  

Hydrostatická část zahrnuje: rotační hydraulický motor, ten je spojen s převodovkou, 
hydraulická čerpadla, která jsou spojena s motorem, přímočaré hydromotory. 

Elektrická část: má za úkol řídit a nastavovat hydrostatickou část, za pomoci řídícího 
systému. Mezi nejznámější řídící systémy patří typ TMC (Total Machine Control). 
 

 
 

1. Naftový motor            5. Kardan                 9. Kardan, střední kloub  
2. Hydraulické čerpadlo     6. Zadní diferenciál            10. Přední diferenciál 
3. Hydraulický motor      7. Náboje kol             11. Pouzdro boogie nápravy 
4. Hydraulický motor      8. Kardan, střední část

 
Obr.6, Podvozek šestikolového harvestoru, [1] 
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3.1.1 Přenos hnací síly 
Princip přenosu hnací síly na kola harvestoru: ‚‚Přenos síly mezi dieselovým motorem a 

koly je hydrostaticko mechanický. Hydraulická část mezi naftovým motorem a převodovkou se 
skládá z hydrostatického spojení, tzn. hydraulického čerpadla a hydraulického motoru. Zde 
dochází k plynulé regulaci rychlosti a řazení mezi směrem vpřed a vzad. Hydraulický motor, 
který je namontován na hnanou hřídel převodovky, přenáší sílu na ozubená kola převodovky, 
rychlý a pomalý rychlostní stupeň. Odtud je hnací síla přenášena na hlavní hnací hřídel, 
diferenciály přední a zadní nápravy a také na koncové převody kol.‘‘ [1, str. 21].   

V případě, že se na podvozku vyskytuje prvek: boggie náprava, je síla z (předního) 
diferenciálu přenášena pomocí ozubeného soukolí, umístěném uvnitř boggie nápravy, 
popřípadě je pro přenos síly použit ocelový řetěz. 

 
3.1.2 Brzdy 

Další důležitou funkcí podvozku je brzdění, zastavení harvestoru. K tomuto procesu je 
podvozek harvestoru vybaven hydraulickým brzdovým systémem. Tento systém se skládá ze 
dvou okruhů. 

První okruh je ovládán pomocí brzdového pedálu, který pohybuje s brzdovým ventilem. 
Je-li ventil otevřený, to je sešlápnutý brzdový pedál, tak je vyvíjen tlak na brzdový válec. Pro 
proces brzdění je hydraulický olej získáván z primárního pracovního hydraulického systému. 
Po té je uchováván v tlakových zásobnících. ‚‚Pracovní brzda ovládá oba pracovní okruhy. 
Pokud je stroj v klidu, je aplikována automaticky. Brzda a stabilizační blokování je 
aktivováno, jakmile dojde k pohybu stroje. Systémy jsou konstruovány tak, aby bylo možné 
stroj zabrzdit v případě zastavení motoru, ztrátě hydraulického tlaku, brzdění pedálem, 
aktivaci parkovací brzdy nebo elektronické poruše.‘‘ [1, str. 23].   

 
 
3.2 Hydraulický jeřáb 

 
Hydraulický jeřáb je další část harvestoru, která umožňuje samotnou manipulaci 

s uřezaným stromem. Na konci hydraulického jeřábu je umístěna harvestorová hlavice, která 
vykonává úřez i samotné zpracování stromu (jednoúchopový harvestor). Harvestorové hlavici 
bude věnována další kapitola. Jeřáb bývá zpravidla umístěn před nebo vedle kabiny 
harvestoru. Celkový dosah jeřábu se pohybuje cca 8 – 12 m, podle typu harvestoru. Existují 
různé druhy konstrukcí jeřábů. Přičemž v konstrukcích se vyskytují tyto prvky: zlamovací a 
teleskopická ramena, výložníková ramena. Pomocí těchto prvků je sestavena základní 
konstrukce jeřábu. Mezi nejrozšířenější konstrukce patří například konstrukce s paralelně 
vedenými výložníkovými rameny (Obr.7). [1] 

Důležitým parametrem jeřábu je nosnost Nj udávaná v [N, kN] nebo zdvihový moment Mj 
kde Mj = Nj x L a L je aktuální délka vyložení jeřábu v [m]. Zdvihový moment je tedy udáván 
v [Nm, kNm]. Velikost zdvihového momentu je limitována pevností nosníků a dále 
hydraulickým systémem. Jeřáby lze rozdělit dle velikosti  zdvihového momentu, kde velikosti 
momentů odpovídají zpravidla velikostem harvestorů: malé, střední, velké. Kde za malé se 
považují jeřáby se zdvihovým momentem do 100 kNm, střední se zdvihovým momentem od 
100 až 160 kNm, velké se zdvihovým momentem nad 160 kNm.Velikost tlaku hydrauliky 
v jeřábu je zpravidla okolo 20 – 28 MPa. Tento vysoký tlak by mohl způsobit při prasknutí 
hydraulické hadice značné problémy a dokonce ohrozit samotnou obsluhu harvestoru. 
Hydraulický systém je proto vybaven hydraulickými zámky nebo ventily, které dokáží udržet 
ramena jeřábu v dané původní poloze před únikem tlaku. Umístění jeřábu je provedeno na 

 16 
 
 



 

otočném mechanismu, který je mnohdy ještě vybaven možností vychýlení dopředu a dozadu. 
Samotná hydraulika ovládá veškeré pohybové operace jeřábu, tak veškeré pohybové operace 
prováděné harvestorovou hlavicí. Hydraulický jeřáb může být popřípadě vybaven tlumením 
zdvihového pohybu. Toto tlumení snižuje zatížení, kterému je jeřáb při provozu vystaven a 
prodlužuje tak jeho životnost. Funkce tlumení napomáhá také ke zvýšení pohodlí operátora. V 
obtížných těžebních podmínkách umožňuje rychlejší, přesnější a plynulejší provoz 
hydraulického jeřábu.[1] 

 

 
Obr.7, John Deere 1270D, hydraulický jeřáb s paralelními rameny [2] 

 
 
3.3 Harvestorová hlavice 
 

Harvestorová hlavice je nejdůležitější částí celého harvestoru, proto její konstrukci bude 
věnována samostatná kapitola 4. Dá se říci, že celý harvestor je zkonstruován pro dopravení a 
ovládání harvestorové hlavice, která provádí samotnou těžbu. Těžba zahrnuje samotné 
uříznutí, sklopení kmene, odvětvení, zkrácení, měření, uložení sortimentů do hraní a mnohdy 
provádí i značení. 

Podle knihy [1] jsou v současnosti dva základní typy harvestorových hlavic:  
švédská 
finská 

Obě tyto hlavice používají ke kácení a krácení stromů řetězovou pilu. Jako předchůdci 
motorové pily byly používány hydraulická nožová, stříhací zařízení a kotoučové pily. Nožová 
a stříhací ústrojí byla používána pro kmeny o menším průměru a hlavice vybavené pilovými 
kotouči se vyznačovaly velkými rozměry vůči průměru zpracovávaného kmene. Výhodou 
těchto kotoučových hlavic je jednoduchá a snadná údržba, která vede k uplatnění těchto 
hlavic i v dnešní době a to například při těžbě rychle rostoucích dřevin. [1] 
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3.3.1 Švédská harvestorová hlavice 
Švédská hlavice (Obr.13, kap. 5.4) se vyznačuje masivnější konstrukcí a delším 

základním rámem. Je vybavena dvěma válci posuvu. Tato hlavice je vhodná pro zpracování 
stromů s menším průměrem a minimálním počtem nerovností ve srovnání s hlavicí finskou. 
[1] 
 
3.3.2 Finská harvestorová hlavice 

Finská harvestorové hlavice (Obr.13, kap. 5.4) se vyznačuje kratším základním rámem a 
oproti švédské je vybavena čtyřmi válci posuvu. Rozměry základního rámu umožňují snáze 
kopírovat povrch stromů, což umožňuje nasazení těchto hlavic u dřevin s větším počtem 
nerovností. [1] 
 
3.3.3 Pracovní postup harvestorové hlavice na zpracování stromu 

Jako první krok je harvestorová hlavice nasazena ve vertikálním směru na patu kmene. Po 
té je strom obepnut zavřením odvětvovacích nožů. Nyní, když je strom dokonale uchopen, tak 
je provedeno odříznutí stromu pomocí řezného ústrojí. Dalším krokem obvykle bývá položení 
(pád) stromu. Po té dochází k odvětvení stromu pomocí podávacích válců, které strom 
protahují přes odvětvovací nože. Tyto nože mají obdobnou funkci jako klasická sekera. Dále 
je strom kácen na sortimenty určitých délek a průměrů (přednastavených v profilu těžby), 
opět pomocí řezného ústrojí, také mohou být označeny. [1]  
 
 
3.4 Kabina harvestoru 
 

Kabina harvestoru tvoří pracovní prostředí pro operátora harvestoru. Nynější kabiny jsou 
klimatizované, zvukotěsné, izolované proti vibracím. Kabiny jsou navrženy a konstruovány 
tak aby splňovaly ochranné prvky mezinárodních standardů ISO ROPS (Roll Over Protective 
Structure) tj. ochrana před převrácením traktoru a dále ochrana podle FOPS (Falling Objects 
Protective Structures) tj. ochrana vůči padajícímu předmětu. Dále ještě OPS (Operator 
Protective Systems) tj. ochrana vůči proniknutí předmětů ze stran. Skla kabiny jsou odolná 
vůči padajícím předmětům díky kvalitnímu materiálu. Vysoce odolný tónovaný polykarbonát 
zabraňuje výše uvedeným typům poškození. Některé kabiny mohou být vybaveny clonami 
proti slunečnímu svitu. Sedadlo je ergonomické, vyhřívané a svou schopností individuálního 
nastavení, je schopno se přizpůsobit fyziologii operátora. Tiskárna je dalším vybavením 
kabiny stejně jako připojení na mobilní telefon, rádio, schránka na potraviny (lednička), 
nezávislé topení. Kabina je dále vybavena halogenovými či xenonovými reflektory. Může být 
vybavena systémem vyrovnávání do všech čtyř stran i otáčením okolo své vlastní osy. Jeřáb 
je ovládán dvěma pákami, které jsou umístěny na pravé a levé loketní opěrce. Na opěrkách 
jsou umístěny tlačítka pro nastavení hlavice a páčka pro řízení pojezdu harvestoru. Dále je 
kabina vybavena počítačem s operačním systémem Windows, připojením k internetu a GPS 
navigací. Existují nejrůznější programy určené pro harvestorovou  těžbu. Například program 
s uloženou mapou těžby, která ve spolupráci s GPS navigací usnadní nejen orientaci 
operátorovi harvestoru, ale i obsluze vyvážecího traktoru, který na mapě přesně vidí, kde má 
rozmístěny sortimenty. Tento pracovní postup ovšem potřebuje delší plánování. Proto je tento 
postup efektivní zejména při rozsáhlejších těžbách. [1] 
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4 KONSTRUKCE HARVESTOROVÉ HLAVICE 
 
 
Podle zdroje [1] je harvestorová hlavice (Obr.8) upevněna na rám jeřábu.Toto upevnění je  

realizováno pomocí závěsného rámu hlavice. Konstrukce tohoto rámu a konstrukce jeřábu má 
za následek, že pohyb hlavice není omezen v žádném směru. Jak již bylo zmíněno dříve, je 
harvestorová hlavice, pro oddělení stromu od pařezu a jeho následným zpracováním na 
jednotlivé sortimenty, vybavena ústrojím:  
 Pilové řezací ústrojí 
 Podávací ústrojí 
 Odvětvovací nože 
 Měření a řízení kmene 
 
 
 

 
 
 
1.Rotátor s křížovými ložisky 
2. Nepohyblivý horní odvětvovací nůž 
3. Pohyblivé horní odvětvovací nože 
4. Motory posuvu 
5. Řezací jednotka 
6. Pohyblivé dolní odvětvovací nože 
7. Měřící kolečko délky 
8. Výrobní číslo hlavice 

  9. Senzor průměru 
10. Blok ventilů ovládání hlavice 
11. Modul HHM harvestorové hlavice 
12. Tryska barevného značení 
13. Vodící válec 
14. Závěsný rám 
15. Hydromotor sklápění pracovní části 
16. Ložiska sklápění pracovní části  

       
Obr.8, Konstrukční prvky harvestorové hlavice [1] 
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4.1 Pilové řezací ústrojí 
 
Pilové řezací ústrojí je obdobně jako jednomužná motorová pila vybavena řetězem o 

rozteči 0,404 mm. Ten je složen z hoblovacích zubů, přičemž se střídá pravý s levým. Dále je 
složen z vodících článků a spojovacích článků.Další částí řezného ústrojí je vodící lišta, která 
obsahuje vodící drážku o šířce 1,6 mm nebo 2 mm. Lišty jsou vybaveny vodícími kolečky 
z nichž jedno je hnané. Materiál z něhož jsou lišty zhotoveny je legovaná ocel. Přenos síly na 
pohyb je opět prováděn za pomocí hydraulického systému. Mazání řetězu je zajištěno olejem, 
který je vstřikován do vodící drážky přes trysku. Malý průměr trysky může někdy způsobit 
její snadné zanesení, to pak může způsobit potíže s řetězem. Proto je nutná průběžná kontrola 
a údržba řezného ústrojí. [1] 

 
 
4.2 Podávací ústrojí 
 

Další součástí harvestorové hlavice  je podávací ústrojí. Rozlišujeme tyto základní typy:  
 celokovové podávací válce 
 kombinované podávací válce 
 pásové podávací ústrojí 
 

4.2.1 Celokovové podávací válce 
Tyto válce se vyznačují hroty či žebry na povrchu. Díky tomuto upravení povrchu, je 

dobře přenášena síla posuvu na kmen. Tento typ válců má dlouhou životnost, ale zanechává 
na kmeni své stopy. Proto se tyto válce používají tam, kde je odvětvení značně náročné a tam 
kde jev zanechání stop na kmeni není příliš nežádoucí. Válce mohou být umístěny po jednom 
kuse na každé rameno nebo po dvojicích. [1] 

 
4.2.2 Kombinované podávací válce 

Kombinované podávací válce jsou sestaveny z celokovového válce a na tomto válci je 
upevněn pryžový plášť. Povrch pryžového pláště je vybaven ostrohrannými řetězy nebo hroty. 
Tyto válce se vyznačují svou flexibilitou, jsou schopny díky pryžové vrstvě redukovat 
negativní vliv vytváření stop na kmeni. Vhodné je tedy používat tyto válce zejména tam, kde 
je požadováno velké kvality výsledného sortimentu. Válce mohou být umístěny na ramenech 
podobně jako celokovové. [1] 
 
4.2.3 Pásové podávací ústrojí 

Pásové podávací ústrojí se skládá ze dvou pásů vyrobených zpravidla z ocelových článků. 
Výhodné je použití těchto pásů pro rovné kmeny, kde je styčná plocha mezi pásy a kmenem 
větší. Tento faktor příznivě ovlivňuje kvalitu povrchu výsledného sortimentu a přesnost 
měřené délky v době mízy. [1] 

 
 

4.3 Odvětvovací nože 
 

Odvětvovací nože jsou na harvestorové hlavici zpravidla 4 pohyblivé a jeden 
nepohyblivý. Tyto nože je potřeba brousit, interval broušení závisí na konkrétním druhu 
materiálu ze kterého je nůž vyroben. Dále na typu zpracovávaného porostu. Jsou většinou 
obloukovitého tvaru, který odpovídá zakřivení povrchu kmene. 
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4.4 Měření a řízení kmene 
 

Tento měřící a řídící systém musí být snadno obsluhovatelný a musí umožňovat změnu 
nastavení pro provoz. Operátor harvestoru má možnost nastavení hlavice podle druhu porostu, 
podle druhu těžby atd. Ovládání je uskutečňováno pomocí počítače umístěného uvnitř kabiny 
viz kapitola 3.4 . V počítačovém programu, kterým je každý harvestor vybaven, jsou vloženy 
profily s parametry, pro různé druhy těžby i pro různé druhy dřevin. Tyto profily lze snadno 
editovat. Program pro těžbu dřeva obměňuje v profilech, po jejich přepnutí tyto parametry: 
posuv kmene (zrychlení, max. rychlost posuvu), uchycení kmene (tlak na odvětvovací nože, 
tlak na podávací válce), řezání (rychlost otáček řetězu pily, rychlost výsuvu lišty), měření, 
pohyb hlavice. [1] 

Pro správnou funkci systému je harvestorová hlavice vybavena těmito typy senzorů: 
impulzátorem (pro měření délky) 
potenciometrem (pro měření průměru) 
indukčními senzory (pro kontrolu polohy pily) 

Pro měření délky sortimentů je určen již zmíněný impulzátor, který je umístěn na 
ozubeném měřícím kolečku. Odchylka měřené délky se uvádí s přesností na centimetry. Pro 
měření průměru je použit potenciometr, ten je umístěn na zajišťovacích čepech 
odvětvovacího nože. Přičemž průměr může být měřen s kůrou i bez kůry. Tento přepočet je 
založen na profilu pro daný typ dřeviny. Samotný výpočet provádí počítač. Pokud jsou tyto 
systémy zkalibrovány podle parametrů udávajících výrobcem, tak hodnoty z harvestoru lze 
považovat za velice přesné. Operátor harvestoru má tedy přesnou představu o tom, kolik m3 
již vytěžil, popřípadě kolik m3/hod v průměru v daném porostu vytěží. I od tohoto faktoru se 
mimo jiné odvíjí výsledná cena za m3 dřeva. [1] 
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5 POROVNÁNÍ  KOLOVÝCH HARVESTORŮ 
 
 

Aktuální nabídka harvestorů je značně rozsáhlá, existuje totiž velké množství výrobců. 
V následující části bude uvedeno porovnání jednotlivých strojů od výrobců těchto světových 
značek: Caterpillar, John Deere (Timberjack), Komatsu (Valmet), Logset, Ponsse, Rottne, 
Menzi Muck a dále dvou tuzemských firem: Entracon a firma Novotný. Tyto firmy byly 
vybrány zejména na základě jejich podílu lesní techniky u nás [Tab.5]. Na trhu existuje 
samozřejmě mnoho dalších značek, ovšem pro jejich velký počet byly vybrány výše uvedené. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, harvestory se vyznačují velkým množstvím technických 
parametrů, které určují vhodnost jejich použití. Nejrozšířenější skupinou harvestorů, je 
skupina s kolovým podvozkem. Proto jim bude věnována značná část. 

Všechny zmíněné značky vyrábějí kolové harvestory, vyjma firmy Menzi Muck a 
Caterpillar, která má sice ještě na svých domovských stránkách uveden model 550, nicméně 
tento model již není v aktuální nabídce1.  
 

Pro porovnání harvestorů byly použity parametry uvedené v Tab.1 nebo jejich přepočet. 
 

Tab.1, parametry kolových harvestorů, [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

Značka model 
Hmotnost 

[kg] 
Výkon        
[kW] 

Objem 
nádrže[l] 

Zdvihový 
moment 
[kNm] 

            
John Deere 770D 11550 86 250 95 
John Deere 1070D 14100 129 300 143 
John Deere 1270D 17500 160 480 178 
John Deere 1470D 17700 180 480 210 

Komatsu 
Valmet 

901.4 - 6WD 15100 150 370 156 

Komatsu 
Valmet 

911.4-6WD 16100 170 370 186 

Komatsu 
Valmet 
941.1 23500 210 550 273 

Logset 5H 14000 125 550 188 
Logset 8H 18000 179 550 188 
Logset 10H 22000 220 800 280 
Ponsse Beaver 14900 129 330 200 
Ponsse Ergo 16000 205 400 228 
Ponsse Bear 24000 240 400 255 
Rottne H 8 8500 116 260 80 
Rottne H 14 19900 168 460 202 
Rottne H 20 21000 187 490 200 
Entracon Apache 7850 96 260 75 
Novotný H40 7500 69 96 38 

 
 

Rozdělení podle druhu těžby je uvedeno v (Graf 1), který je založen na rozdělení 
harvestorů podle velikosti viz. kapitola 2.3 . Rozdělení  podle velikosti je uvedeno v Tab.2. 
                                                 
1 Dle firmy PHOENIX-ZEPPELIN & THE CAT RENTAL STORE, tj. zastoupením firmy CATERPILLAR 
v ČR, dne 9. 3. 2009 
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Tab.2, rozdělení podle velikosti, [Tab. 1] 
 

rozdělení podle velikosti(druhu těžby) 
     

Značka model hmotnost[kg] 
do 13 t   
Novotný H40 7500 
Entracon Apache 7850 
Rottne H 8 8500 
John Deere 770D 11550 
13-17 t   
Logset 5H 14000 
John Deere 1070D 14100 
Ponsse Beaver 14900 
Komatsu Valmet 901.4 - 6WD 15100 
Ponsse Ergo 16000 
Komatsu Valmet 911.4-6WD 16100 
přes 17 t   
John Deere 1270D 17500 
John Deere 1470D 17700 
Logset 8H 18000 
Rottne H 14 19900 
Rottne H 20 21000 
Logset 10H 22000 

Komatsu Valmet 941.1 23500 
Ponsse Bear 24000 
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Graf 1, Rozdělení podle druhu těžby [Tab.2] 
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Pro jednotlivé kategorie (probírková, předmýtní, mýtní těžba) byly stanoveny kritéria 
posouzení harvestorů, v těchto kategoriích zastoupených: Prvním kritériem je výkon motoru 
harvestoru vzhledem k celkové hmotnosti stroje: 

 
5.1 Výkon motoru vzhledem k hmotnosti stroje 
 

Pro znázornění tohoto kritéria, byla zvolena grafická interpretace pro jednotlivé kategorie. 
 
5.1.1 Probírková těžba 
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    Graf 2, Poměr výkonu ke hmotnosti stroje [Tab.1] 
 

Tento parametr posouzení dává představu, zda je výkon stroje dostatečný, či nikoli. 
Ovšem je potřeba podotknout, že tento faktor není směrodatný. Na základě tohoto kritéria 
jsme pouze schopni posoudit, jak moc je výkon motoru předimenzován oproti konkurenčním 
strojům. Výkon je přenášen na kola harvestoru pomocí hydrauliky viz. kapitola 3.1.1 . 
Z Grafu 2 vyplývá, že v kategorii malých harvestorů vyniká harvestor firmy Rottne, H8, který 
svým poměrem P/m poskytuje dostatečný výkon. Pro průměrně náročnou probírkovou těžbu 
tedy není potřeba plný výkon motoru, což snižuje průměrnou spotřebu paliva. A lze také říci, 
že stroj by mohl lépe zvládat enegicky náročné operace, pokud je zvládne i hydraulický 
systém. Dále lze říci, že harvestor firmy John Deere, 770D, by mohl být vybaven silnějším 
motorem, ale zřejmě je výkon motoru tohoto stroje dostatečný pro probírkovou těžbu. 
Musíme také uvážit hmotnost tohoto stroje, která je v této kategorii nejvyšší. S výkonem 
motoru samozřejmě souvisí i kroutící moment a tedy průběhy výkonu a kroutícího momentu 
vzhledem k otáčkám motoru, které se pro jednotlivé motory liší. Lze tedy jen těžko 
odhadovat, při jakých otáčkách má motor největší efektivitu a s tím spojenou spotřebu paliva. 
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Průměrnou spotřebu paliva na jednu pracovní mth (motohodinu) výrobci neuvádějí. Tato 
doplňující fakta platí i pro předmýtní a mýtní těžbu. 
 
 
5.1.2 Probírková těžba 
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Graf 3, Poměr výkonu ke hmotnosti stroje [Tab.1] 
 

Pro předmýtní těžbu jsou porovnávané stroje vybaveny přibližně stejným výkonem ku své 
hmotnosti. Výjimkou je harvestor Ponsse, Ergo, který se od svých konkurentů značně 
vzdaluje. Dá se tedy říci, že v této kategorii je podle tohoto hlediska vítězem. Pro ukázku je 
zde uveden motor harvestoru John Deere 1070D (Obr.9). 
 

 
Obr.9, motor harvestoru John Deere, 1070D 
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5.1.3 Mýtní těžba 
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Graf 4, Poměr výkonu ke hmotnosti stroje [Tab.1] 
 

I pro mýtní těžbu jsou na tom harvestory přibližně stejně co se týče poměru výkonu 
motoru ku hmotnosti stroje. I přes to, že podle tohoto kritéria je na tom nejlépe harvestor 
firmy John Deere, 1470D, je potřeba uvést, že harvestor Ponsse Bear (Obr.10) za ním v tomto 
ohledu téměř nezaostává. Tento fakt je při hmotnosti Ponsse, Bear, 24 000 kg [Tab.1], 
vskutku obdivuhodný, a označení Bear (“medvěd“) si zaslouží právem.  
 

 
Obr.10, Ponsse, Bear, [5] 
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5.2 Zdvihový moment hydraulického jeřábu 
 
5.2.1 Probírková těžba 
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Graf 5, zdvihový moment [Tab.1] 
 

Největším zdvihovým momentem disponuje v dané kategorii John Deere 770D. Je ovšem 
zřejmé, že harvestor Rottne, H8 (Obr.11) není se svými 80 kNm příliš pozadu. Ale harvestor 
firmy Entracon H40, při téměř stejné velikosti jako je Rottne H8, může manipulovat pouze 
s poloviční hmotností na konci hydraulického jeřábu. 
 

 
Obr.11, Rottne, H8, [6] 
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5.2.2 Předmýtní těžba 
 

Zdvihový moment

5H

10
70

D

Be
av

er

Va
lm

et
 9

01
.4

 - 
6W

D 
 

Er
go

Va
lm

et
 9

11
.4

-6
W

D 
 0

50

100

150

200

250

.

model

M
 [k

N
m

]  

Logset John Deere Ponsse Komatsu
 

Graf 6, zdvihový moment [Tab.1] 
 

Harvestor Ponsse, Ergo, má v kategorii předmýtní těžby největší zdvihový moment, ale 
ostatní stroje nikterak zvláště nezaostávají. Harvestor Logset, 5H (Obr.12), je při téměř stejné 
hmotnosti stroje, jako John Deere, 1070D, vybaven hydraulickým jeřábem, který má o 
45 kNm větší zdvihový moment. Uzvedne tedy o cca 500 kg na 9 m ramenu více než John 
Deere, 1070D.  

Nutno dodat, že John Deere 1070D, je díky své hmotnosti zařazen pro předmýtní těžbu, 
ale v prospektech firmy je určen zejména do pozdních probírek. [2] 
 

 
Obr.12, Logset, H5, [7] 
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5.2.3 Mýtní těžba 
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Graf 7, zdvihový moment [Tab.1] 
  

Na první pohled je možno vidět, že harvestor John Deere 1270D, má v této kategorii 
nejmenší zdvihový moment. Ovšem rozdíl proti harvestoru s největším zdvihovým 
momentem, to je Logset 10H, není pouze ve zdvihovém momentu, ale také v celkové 
hmotnosti stroje. Tato diference je 4500 kg. Proto velikost zdvihového momentu pro John 
Deere 1270D je o tolik menší. Zdvihový moment musí být úměrný také stabilitě stroje, proto 
by měl zdvihový moment korespondovat s celkovou hmotností harvestoru. Moment potřebný 
pro převrácení harvestoru (příčné, podélné) musí být mnohonásobně vyšší, než zdvihový 
moment hydraulického jeřábu. To platí i pro pracovní polohu pod určitým sklonem (max. 
náklon stroje uvedený výrobcem). Tyto faktory jsou mimo jiné obsaženy v ROPS viz. 
kapitola 3.4 . 

 
5.3 Objem palivové nádrže k celkové hmotnosti 

 
Toto kritérium má mnohem menší vliv, než předchozí dvě. Ovšem větší hodnota poměru 

V/m [l/kg] nám může prozradit, jak efektivně byl zkonstruován stroj a jak efektivně byl využit 
prostor na celé konstrukci. Dále je možné předpokládat, že harvestor o větší hmotnosti má 
vyšší průměrnou spotřebu paliva. Ať už jde o spotřebu paliva potřebnou k přesunu stroje, či o 
spotřebu paliva během samotné těžby. Harvestory o větší hmotnosti jsou samozřejmě určeny 
pro těžbu stromů s daleko větší hmotnatostí (tj. m3/strom), což je spojeno s průměrnou 
hodinovou výkonností (tj. m3/h) (Tab.3).  

 
Tab.3, průměrná hodinová výkonnost pro daný druh těžby [1] 

 
 probírková těžba předmýtní těžba mýtní těžba 

m3/h 7 9 14 
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Z Tab.3, jasně vyplývá, že velký harvestor má v průměru dvojnásobnou výkonnost a jak 
již bylo zmíněno, bude mít i vyšší spotřebu paliva. Větší poměr V/m také popisuje, jak dlouho 
může být stroj v nepřetržitém provozu a bez potřeby doplňovat palivo, což v mnoha případech 
obnáší přepravu paliva do náročného terénu. Tento faktor je rovněž důležitý pro plánování a 
přípravu těžby, kde je za potřebí uvážit, že doplňované palivo musí dopravit také nějaký stroj, 
který má určitou spotřebu paliva. Jeho náklady na provoz určitě nejsou zanedbatelné. 
Harvestor musí dorazit k místě tankování po vlastní ose a to znamená další spotřebu paliva. 
V Tab.4 je uveden poměr V/m [l/t], pro jednotlivé kategorie a harvestory jsou seřazeny 
vzestupně podle velikosti tohoto poměru. 
 

Tab.4, V/m pro jednotlivé kategorie  [Tab.1] 
 

Značka model hmotnost[kg] objem nádrže[l] V/m [l/t] 
malý harvestor         
Novotný H40 7500 96 12,8 
John Deere 770D 11550 250 21,6 
Rottne H 8 8500 260 30,6 
Entracon Apache 7850 260 33,1 
střední 
harvestor     
John Deere 1070D 14100 300 21,3 
Ponsse Beaver 14900 330 22,1 
Komatsu Valmet 911.4-6WD 16100 370 23,0 

Komatsu 
Valmet  
901.4 - 6WD 15100 370 24,5 

Ponsse Ergo 16000 400 25,0 
Logset 5H 14000 550 39,3 
velký harvestor     
Ponsse Bear 24000 400 16,7 
Rottne H 14 19900 460 23,1 
Rottne H 20 21000 490 23,3 
Komatsu Valmet 941.1 23500 550 23,4 
John Deere 1470D 17700 480 27,1 
John Deere 1270D 17500 480 27,4 
Logset 8H 18000 550 30,6 
Logset 10H 22000 800 36,4 

  
Z Tab.4 vyplývá, že pokud uvážíme teorii z předchozího odstavce, tak pro kategorii 

malých harvestorů může v nepřetržité těžbě nejdéle zůstat harvestor firmy Entracon Apache, 
který je následován harvestorem Rottne H8. Rozdíl mezi těmito dvěma stroji je poměrně 
malý. V kategorii středních a velkých kolových harvestorů jsou na tom nejlépe harvestory 
firmy Logset. 
 
5.4  Nabídka harvestorových hlavic 
 

Výrobci dnes nabízejí mnoho druhů harvestorových hlavic. Zákazník má možnost vybrat 
si typ harvestoru např. podle druhu těžby a také typ hlavice podle druhu těženého porostu. 
Vhodnost a rozdělení harvestorových hlavic viz. kapitola 3.4 . V nabídkách firem je zpravidla 
jak finský tak švédský typ. Pro ukázku je uvedena v  Obr.8  nabídka harvestorových hlavic 
firmy John Deere. Nabídka modelů ostatních značek je obdobná.  
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Z tohoto Obr.8 vyplývá i vhodnost nasazení strojů. Volba harvestorové hlavice závisí na 
převažujícím pracovním nasazení stroje. (mýtní těžby, probírky, listnaté a jehličnaté 
stromy atd.).  
 
 

 

 
Obr.13, harvestorové hlavice firmy John Deere [1] 

 
Při výběru harvestoru je tedy potřeba uvážit mnohé určující parametry. Podle parametrů 

uvedených výše je nejvhodnější vybrat tu variantu, která je nejvhodnější pro daný typ těžby a 
splňuje požadavky pořizovatele stroje. Dnešní trh kolových harvestorů je skutečně rozsáhlý. 
Proto se pořizovateli bezpochyby podaří vybrat stroj, který bude splňovat jeho požadavky. 
Dále je potřeba uvést, že nabídka strojů porovnávaných kolových harvestorů, nemusí být 
kompletní nabídkou jednotlivých značek, ale byl zde zvolen parametr max. čtyři stroje od 
jednoho výrobce. 
 
 
6 POROVNÁNÍ PÁSOVÝCH HARVESTORŮ 
 
 

Vlastnosti pásových harvestorů viz. kapitola 2.1.2. Mezi nevýznamnější výrobce 
pásových harvestorů patří firma Caterpillar, Komatsu (Valmet), John Deere (Timberjack). 
Harvestory těchto firem jsou určeny zejména pro mýtní těžbu. Dále do této skupiny patří 
harvestor firmy Komatsu, (Valmet) 911.3x3m (Obr.14), se speciálním podvozkem pro práci 
v lese má nasazeny místo kol čtyři pásové jednotky o šířce 0,5 m a délce 2 m. Výměna kol za 
pásy nebo zpětná demontáž trvá cca půl pracovní směny. [1] 
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Obr.14, Komatsu (Valmet) 911.3x3m, [3] 

  
Mýtní těžba však není na území ČR příliš rozšířená, proto  těmto strojům nebude 

věnována pozornost. Pro lepší vizualizaci pojmu pásový harvestor jsou zde uvedeny 
harvestory: Caterpillar 522 (Obr.15), Komatsu (Valmet) 445FXL (Obr.2). 
 

 
Obr.15, Caterpillar 522, [10] 
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7 MENZI MUCK – KOMBINOVANÝ PODVOZEK 
 

Do této kategorie patří harvestor firmy Menzi Muck(Obr.16, Obr.3), jehož vlastnosti jsou 
popsány viz. kapitola 2.1.3 .  
 

 
Obr.16, Menzi Muck 4x4 plus, [4] 

 
Harvestor firmy Menzi Muck A91, je výrobcem nabízen ve třech provedeních podvozku 

s těmito označeními: A91 mobile (Obr.17), A91 4x4 (Obr.17), A91 4x4 plus (Obr.16). 
Přičemž poslední dva zmíněné se liší ve velikosti kol. Kde model A91 4x4 plus má všechna 
kola stejná a model A91 má dvě kola menší a dvě větší stejně jako model A91 mobile, který 
má ovšem hnaná jen dvě větší kola. Zákazník má tedy opět možnost výběru. 
 

 
Obr.17, Menzi Muck A91 mobile/4x4, [4] 
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8 ZASTOUPENÍ HARVESTORŮ V ČR  
 
 

V České republice se harvestorová těžba poměrně rychle rozvíjí. Důkazem tohoto faktu je 
počet harvestorů v ČR [Tab.5]. Kde nejpočetnější skupinou harvestorů jsou kolové , kterých 
bylo k 31. 12. 2008, 307 kusů. Celkový počet harvestorů byl k tomuto dni 332 kusů. 
 

Tab.5, Počet harvestorů v ČR 2   
 

Harvestory podle velikosti a roku výroby k 31. 12.  2008  
 Harvestors by size and size year of manufacturing     
Výrobce 

Počet 
celkem z toho dle úřezu k. hlavice   z toho dle roku výroby 

of which by the cutting 
diameter   of which by the year of manufacturing 

Manufacturer Totaly do55cm do62cm do72cm do75cm
až 

1995 
1996-

99 2000- 
John Deere/TJ 143 28 43 62 10 11 32 100 
Rottne 70 32 26   12   7 63 
Valmet 36 11 6 17 2   8 28 
Ponsse 36 4 1 6 25 4 6 26 
Logset 6   4 2       6 
Sampo 6 6           6 
Gremo 2 1 1     1   1 
SP-Maskiner 2 2       2     
Caterp./EcoLog 2 1 1         2 
Nokka 1 1       1     
Vimek 404 1 1           1 
UTC 10-67 1 1           1 
Entracon 
Apache  1 1           1 
kolové/wheeled 307 89 82 87 49 19 53 235 
Menzi Muck 3 3           3 
MHT Linz 17 16   1     5 12 
Königs Tiger 2 1 1         2 
John Deere/TJ 3       3     3 

Celkem/Totaly 332 109 83 88 52 19 58 255 
Procesor Hypro 3               

 
Z [Tab.5] vyplývá, že nejvíce rozšířenou značkou u nás je firma John Deere. Velkým 

podílovým zastoupením harvestorů u nás ovšem také vynikají firmy: Rottne, Valmet, Ponsse. 
Největší počet harvestorů John Deere poukazuje zřejmě na dobré dílenské zpracování a 
pozitivní zkušenosti s těmito stroji z předchozích let. 

                                                 
2 Na základě e-mailové korespondence zaslal dne 29. 4. 2009  Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., 
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ FAKULTA V BRNĚ 
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9 ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo provést rozbor rešeršního typu, který byl zaměřen na celkové 
konstrukční rozdělení strojů do několika základních  skupin a dále uvedení některých 
technických a provozních  parametrů. Pozornost byla věnována zejména kolovým 
harvestorům, které tvoří drtivou většinu lesních těžebních strojů v České republice. Základní 
rozdělení harvestorů a popis jednotlivých součástí by měl po přečtení této práce ujasnit nebo 
prohloubit základní vědomosti o těchto strojích.  

Harvestorová hlavice tvoří nejdůležitější část celého stroje, byla zde popsána její 
konstrukce, která je značně složitá. Vhodnost použití je závislé na mnoha parametrech.   

Velká část práce byla věnována zhodnocení kolových harvestorů na základě jejich 
parametrů. Parametry byly vybrány na základě mého úsudku a tvoří jen malou skupinu 
charakteristických parametrů lesních těžebních strojů. Na základě jmenovitých hodnot těchto 
parametrů byly stroje mezi sebou porovnány v rámci jednotlivých skupin. Zároveň bylo cílem 
poukázat na některé nedostatky různých konkurenčních značek, hlavně na ty které u nás tvoří 
většinu v zastoupení. Na základě této práce by bylo možné provést předběžný výběr 
harvestoru podle požadavků a druhu těžby, pro který by měl být stroj určen. V kategorii 
probírkové těžby bych doporučil harvestor firmy Rottne H8. V kategorii předmýtní těžby, 
která je u nás nejrozvinutější bych nedoporučil konkrétní stroj, protože je tato kategorie 
zastoupena stroji, které vynikají v různých směrech. Je tedy značně obtížné určit, který 
parametr stroje je nejdůležitější. Na základě přehledu počtu harvestorů u nás bych určitě 
doporučil stroje značky John Deere se kterými je na našem území nejvíce zkušeností . Další 
značky svými parametry mnohdy stroje této značky porazily. Záleží tedy na dané situaci a 
požadavcích majitele stroje. Pro extrémní podmínky těžby doporučuji harvestory firmy Menzi 
Muck, které jsou svým unikátním provedením a terénní dostupností v úplně jiné kategorii.  

Parametry strojů byly použity z dat které uvádějí výrobci. Je nutné vědět, že parametry 
uváděné výrobci mohou být často zkreslené a nemusí být úplně pravdivé. Proto je vhodné 
výběr správného stroje řádně promyslet nebo také prokonzultovat s majitelem, který již daný 
stroj vlastní a má s ním jisté zkušenosti. 
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10 SEZNAM SYMBOLŮ A JEDNOTEK 
 
 

m [kg] hmotnost 
P [kW] výkon 
V [m3, l] Objem 

M, Mj [kNm] zdvihový moment 
v [m/s] rychlost 
Nj [N, kN] nosnost jeřábu 
L [m] délka vyložení jeřábu 
p [MPa] tlak 
- [m3/strom] hmotnatost 
- [m3/h] hodinová výkonnost 
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