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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále 

se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich 

technické parametry, vhodnost použití a bezpečnostní prvky chránící obsluhu. V závěru práce 

jsou uvedeny bezpečnostní požadavky stanovené normou ČSN EN 609-1. Součástí práce je 

také 3D model štípacího stroje. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Štípací stroj, štípací klín, zpracování palivového dřeva, bezpečnost, hydromotor, ovládací 

prvky, výrobci, dřevo 

ABSTRACT 

The main goals of this bachelor thesis include development and critical research of splitting 

machines. The main focus is on manufacturers and types of log splitters, where their technical 

parameters, suitability for use and safety features protecting users are assessed. At the end of 

the work are the safety requirements set by the standard ČSN EN 609-1. Part of the work is 

also a 3D model of the splitting machine. 

KEYWORDS 

Splitting machine, splitting wedge, firewood processing, safety, hydraulic motor, controls, 

manufacturers, wood 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V současné době je vytápění palivovým dřevem na vzestupu a proto také rostou nároky na jeho 

rychlejší a efektivnější zpracování. Dříve se pro štípání dřeva využívalo především manuálního 

nářadí, jako například klínu a palice nebo sekery. Tento druh zpracování je však velice náročný 

a riziko zranění je u něj vysoké. Z těchto důvodů se rozmohlo používání již zmíněných štípacích 

strojů. 

Toto téma bakalářské práce jsem si zvolil, jelikož vlastníme les a každý rok si palivové dřevo 

sami zpracováváme. Dříve jsme dřevo štípali ručně, pomocí sekery a klínu, ale minulý rok jsme 

si zapůjčili štípací stroj a jelikož se nám práce s ním osvědčila, sami si jeden plánujeme pořídit. 

Při hledání vhodného štípacího stroje jsem narazil na řadu výrobců a typů štípacích strojů. Moje 

bakalářská práce se zaměřuje na přední výrobce štípacích strojů a následné posouzení 

bezpečnosti práce obsluhy při jejich používání. 
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ZÁKLADNÍ CHARKTERISTIKY ŠTÍPACÍCH STROJŮ 

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠTÍPACÍCH STROJŮ 
Štípací stroje na dřevo jsou mechanická zařízení, která slouží k hrubému zpracování palivového 

dřeva. Štípačky se využívají ke štípání již nařezaného dřeva o předem zvolené délce. 

K samotnému štípání se používá pracovní nástroj, kterým je štípací klín. Tento klín koná 

přímočarý pohyb a proniká do štípaného dřeva ve směru vláken, tím způsobuje jeho rozpůlení 

na menší části.[1] 

Jednou z hlavních výhod štípacích strojů je zvýšení bezpečnosti při samotném štípání, oproti 

tradičním metodám štípání, jako je například použití sekery nebo klínu a palice. Mezi další 

výhody patří například usnadnění práce a vysoký nárůst produktivity.  

Mezi nejčastěji prodávané štípací stroje patří horizontální a vertikální, jež jsou určeny pro běžné 

uživatele, kteří využívají palivové dřevo pro vytápění svých domácností. Tyto stroje pro domácí 

využití většinou dosahují štípacích sil okolo 90 kN a jsou cenově dostupné. Kromě těchto 

variant jsou dále k dispozici sofistikované štípací stroje, které vynikají svou efektivitou a 

velkou štípací silou díky, které jsou schopny rozštípat špalky až o průměru 400 mm. Tyto stroje 

jsou vhodné především pro firmy, jež se specializují na výrobu palivového dřeva.  

Při výběru štípacího stroje se lze řídit pomocí základních technických parametrů. Mezi tyto 

parametry patří například velikost štípaného polena, druh pohonného agregátu, hmotnost, 

rozměry stroje a maximální štípací síla. Štípací stroje mohou být vybaveny příslušenstvím, 

například navijáky nebo zvedáky, které slouží k usnadnění práce a dopravení štípané kulatiny 

do štípací polohy. Dále je možné dokoupit různé tvary štípacích klínů, díky kterým lze 

dosáhnout zvýšení efektivity práce.  

 

 

Obr. 1 Horizontální štípač HECHT 670 [2] 
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ROZDĚLENÍ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 

2 ROZDĚLENÍ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 
Štípací stroje se dělí do několika kategorií. Při výběru štípacího stroje je důležité zvážit, jaké 

jsou naše požadavky a očekávání od výsledného stroje. Také je dobré zamyslet se nad tím, 

v jakých podmínkách budeme stroj používat. Základní rozdělení těchto strojů je následující: 

1. Dle způsobu dělení kulatiny 

2. Dle konstrukce 

3. Dle pohonu 

4. Dle štípacího nástroje 

 

2.1 ROZDĚLENÍ DLE ZPŮSOBU DĚLENÍ KULATINY 

Jednou z hlavních kategorií, podle kterých se dělí štípací stroje, je způsob, jakým dochází ke 

štípání kulatiny. Štípače dřeva jsou děleny na hydraulické a rotační. 

 

2.1.1 HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY 

Štípací stroje s hydraulickým pohonem se řadí mezi nejrozšířenější variantu, kterou můžeme 

najít na dnešním trhu. Hydraulický obvod stroje se skládá z hydrogenerátoru, lineárního 

hydromotoru, rozvaděče hydraulického oleje, přetlakového ventilu, jednosměrného ventilu, 

filtru oleje a zásobníku hydraulického oleje. Hydraulické štípačky pracují na principu vyvození 

štípací síly pomocí tlakové energie v hydraulické kapalině. Tlakové energie se dosahuje 

čerpáním tlakového hydraulického oleje pomocí hydrogenerátoru, který je poháněn pomocí 

elektromotoru nebo spalovacího motoru. Z hydrogenerátoru je vedeno tlakové potrubí do 

lineárního hydromotoru. Uvnitř lineárního hydromotoru působí hydraulický olej tlakem na 

plochu pístu a tím je vytvořena síla. K hydromotoru může být připevněn štípací klín nebo tlačná 

deska. V prvním případě je k hydromotoru připevněn štípací klín, který tlačí dřevěný špalek 

proti pevně uložené desce a tím dochází k rozdělení štípaného dřeva. V druhém případě tlačí 

deska kulatinu proti pevně uchycenému štípacímu klínu.[3] 

Mezi hlavní výhody hydraulických štípaček patří například rozsah sil, ve kterých tyto stroje 

mohou být navrhovány. Štípače dřeva mohou být konstruovány pro malé síly okolo 40 kN a to 

u štípačů pro domácí použití, až po síly přesahující 300 kN u profesionálních štípačů dřeva. 

Stroje, které využívají hydraulického pohonu, jsou osazeny bezpečnostními a ovládacími 

prvky. Tyto prvky výrazně zvyšují bezpečnost práce obsluhy a umožnují snadnou ovladatelnost 

štípacího procesu. 
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ROZDĚLENÍ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 

 

2.1.2 ROTAČNÍ ŠTÍPAČKY 

Konstrukce rotačních štípacích strojů je naprosto odlišná od konstrukce těch hydraulických. 

Jedná se o velice jednoduché stroje, u kterých dochází k dělení dřeva kolmo na směr vláken. 

Hlavní pracovní pohyb je rotační, vykonává ho kuželový trn opatřený závitem. Pohon je 

realizován buď pomocí elektromotoru, který přenáší moment na rotační trn pomocí vývodové 

hřídele přímo z elektromotoru, anebo pomocí dvou řemenic a klínových řemenů. Štípání je 

prováděno tak, že poleno je přitlačeno na rotující trn, jehož závit se zaryje do dřeva a následně 

ho rozpůlí. Výhodou těchto strojů je jednoduchost konstrukce a nízké náklady na výrobu. I přes 

tyto výhody je tento typ štípačů dřeva vyráběn především domácími kutily a v obchodech se 

s ním takřka nikdy nesetkáme, a to z jediného důvodu-tento stroj je velmi nebezpečný. Nízká 

bezpečnost stroje je způsobena tím, že obsluha tlačí poleno na rotující trn a následně může dojít 

k zachycení volného oděvu nebo rukavice rotujícím trnem. 

Obr. 2 Štípačka na dřevo VARI 8 

TON SUPER FORCE 400 V [4] 

Obr. 3 Kuželová štípačka na dřevo [5] 
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ROZDĚLENÍ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 

2.2 ROZDĚLENÍ DLE KONSTRUKCE 

Výběr vhodné konstrukce stroje je jedním z hlavních rozhodnutí, které je nutno udělat při 

výběru štípacího stroje. Druh konstrukce rámu ovlivňuje míru namáhání obsluhy stroje a také 

velikost kulatiny, kterou je možné štípat. Štípací stroje se podle konstrukce rámu dělí nejčastěji 

na horizontální a vertikální, těmto konstrukcím odpovídá způsob ukládání štípané kulatiny do 

pracovního prostoru a následné štípání. 

 

2.2.1 HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPACÍ STROJE 

Jedná se o jednooperační štípací stroje, které mají rám a lineární hydromotor umístěný 

v horizontální poloze. Stroje s touto konstrukcí mohou využívat dva způsoby štípání dřeva. 

Poleno umístěné na štípací lůžko stroje může být tlačeno pohyblivou deskou na pevně umístěný 

klín, anebo je dřevo zapřeno o pevně uchycenou desku a štípání je prováděno pohybujícím se 

klínem. Štípačky s horizontální konstrukcí se vyrábějí ve velkém rozsahu štípacích sil, proto je 

možné je dále dělit na hobby a profesionální štípače.   

Hobby štípače jsou většinou malá a slabá zařízení určená pro štípání předem nařezané kulatiny 

o malých průměrech. Štípací síla se u těchto strojů pohybuje okolo 40 kN. Mezi hlavní výhody 

patří nízká hmotnost, která zajišťuje snadnou manipulaci se strojem a také malé rozměry, díky 

kterým je skladování stroje velice snadné. Napájení stroje je realizováno pomocí jednofázového 

elektromotoru s napětím 230 V. Z malých rozměrů stroje však vyplývá hlavní nevýhoda této 

varianty. Rám stroje je umístěn velice nízko od země, a proto se obsluha stroje musí často 

ohýbat, to může vést k bolesti zad. I přes tuho nevýhodu je tento typ konstrukce velice oblíbený 

u běžných uživatelů, kteří využívají palivové dřevo pro vytápění domů nebo chat. [6] 

 

 

 

Obr. 4 Štípačka na dřevo VARI 5 TON SUPER 

FORCE [7] 
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ROZDĚLENÍ ŠTÍPACÍCH STROJŮ 

Profesionální provedení horizontálních štípačů je typické zejména svojí masivní konstrukcí. 

Dále se vyznačuje velkou štípací silou, která může přesahovat i 300 kN. Masivní konstrukce a 

velká štípací síla umožnuje štípání kulatiny o velkých průměrech. Manipulace s takto velkou 

kulatinou může být velice náročná, a proto jsou tyto stroje vybaveny hydraulickým zařízením, 

které slouží ke zvednutí štípaného dřeva ze země do pracovního prostoru stroje. [8] 

 

 

2.2.2 VERTIKÁLNÍ ŠTÍPACÍ STROJE 

Jak je již z názvu patrné, jedná se o štípací stroje, které mají rám a lineární hydromotor umístěný 

ve vertikální poloze. Princip štípání spočívá v tom, že k lineárnímu hydromotoru je připevněn 

štípací klín. Klín se pohybuje proti pevně uchycené desce. Tento druh konstrukce zabírá pouze 

malý prostor, díky tomu je skladování štípače velice snadné. Toto provedení štípacích strojů je 

velice oblíbené především u běžných uživatelů, kteří využívají palivové dřevo pro vlastní 

potřebu. Tyto stroje však můžeme najít i na profesionální úrovni štípání dřeva díky velkému 

rozsahu štípacích sil, ve kterém jsou tyto stroje vyráběny. Rozsah štípacích sil se pohybuje mezi 

70 až 260 kN. Jeden z hlavních důvodů, díky kterému jsou tyto stroje oblíbené, je snadná 

obsluha stroje. Štípanou kulatinu není nutné zvedat do vyvýšené polohy, ale stačí ji pouze 

nakulit na pracovní plošinu. Vertikální štípače se často využívají pro štípání dlouhých kusů 

dřeva, dosahujících délky až 1 m. Nevýhodou vertikálních štípačů je vysoká hmotnost 

způsobená masivním rámem, ta má za následek obtížnou manipulaci a přepravu stroje. [9] 

Některé štípací stroje mohou být vybaveny přídavným pracovním stolem, který je možné 

připevnit až do 2 pracovních poloh. Díky tomu je možné štípat krátká polena, aniž by 

hydraulický píst musel být vysunut do maximální délky. U profesionálních štípacích strojů se 

často můžeme setkat s přídavným zařízením, které slouží ke zvedání těžkých polen viz. Obr. 6. 

 

 

Obr. 5 Horizontal splitter 28 ton on 3-point hitch - H28 series [8] 
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2.2.3 POLOHOVACÍ ŠTÍPACÍ STROJE 

Polohovatelné neboli nastavitelné štípací stroje kombinují výhody horizontálních a vertikálních 

štípacích strojů. Tyto stroje nemají pevně danou pracovní polohu a obsluha může jednoduše 

nastavit stroj do vertikální nebo horizontální polohy. Vertikální poloha je určena především pro 

štípání velkých a těžkých kusů polen, které by bylo obtížné zvednout. Naopak horizontální 

poloha je určena spíše pro štípání krátkého dřeva, se kterým je snadné manipulovat. Ve většině 

případů jsou tyto stroje uložené na podvozku s tažnou ojí a jsou poháněny spalovacím motorem. 

Tato kombinace umožnuje snadnou manipulaci se strojem a možnost použití i mimo dosah 

elektrické sítě. 

 

Obr. 6 Vertikální štípač HydroCombi 18 PZG-R [10] 

Obr. 7 Polohovatelný štípač dřeva MDT LS 500  [11] 
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2.2.4 AUTOMATIZOVANÉ ŠTÍPACÍ STROJE 

Automatizované štípací stroje jsou plně automatizovaná štípací centra, vyznačující se vysokou 

produktivitou. Stroje jsou určené především pro firmy specializující se na výrobu a prodej 

palivového dřeva. Automatizované štípací stroje jsou narozdíl od ostatních štípacích strojů plně 

automatizované a jejich pracovní proces je víceoperační. Jedinou prací, kterou zde vykovává 

obsluha stroje, je umístění štípaného kmene na podavač, o další zpracování se postará samotný 

stroj. Stroj si sám pomocí řetězové či kotoučové pily nařeže špalky na požadovanou délku. 

Následně je špalek dopraven do štípacího prostoru, kde je pomocí hydraulického pístu protlačen 

skrz štípací nástroj. Jako štípací nástroj se používá vícebřitý štípací klín nebo štípací mříž. 

Úkolem těchto nástrojů je rozštípat celý špalek na několik polínek při jednom pracovním cyklu. 

Rozštípaná polínka jsou následně pomocí dopravního pásu dopravena do předem připraveného 

kontejneru. Celý pracovní cyklus je ovládán pomocí řídícího panelu, který je umístěn mimo 

pracovní prostor stroje.  

 

2.2.5 ŠTÍPACÍ STROJE JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jedná se o speciální hydraulické štípací stroje, které jsou konstruovány jako pracovní nástroj 

pro kolové nakladače a bagry, u kterých je možnost připojení zařízení do vlastního 

hydraulického obvodu. Tato štípací zařízení nejsou až tak obvyklá, jelikož uživatelů, kteří 

vlastní a využívají své vozidlo na štípání dřeva, je málo. Výrobcem těchto zařízení je například 

americká firma Halverson Wood Products, Inc. Štípací stroje od této firmy jsou schopné 

kulatinu sami nařezat a následně rozštípat. Výhodou takovýchto zařízení je možnost zvedání 

velkých klád, které by bylo jinak nemožné zvednout. Další výhodou je způsob a jednoduchost 

ovládání zařízení. Ovládání je prováděno přímo z kabiny vozidla a díky tomu nemusí být 

obsluha stroje v přímé blízkosti štípacího stroje, což snižuje riziko poranění nebo úrazu. [13] 

 

 

 

Obr. 8 Štépací automat Hakki Pilke 50 Pro [12] 
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2.3 ROZDĚLENÍ DLE POHONU 

Další důležité rozhodnutí při výběru štípacího stroje je volba vhodné pohonné jednotky. Pokud 

budeme štípač provozovat v blízkosti elektrické sítě je vhodné použít pohon elektromotorem. 

V případě že chceme, aby byl stroj mobilní a nemůžeme se spolehnout na to, zda bude možné 

použít přípojku elektrické sítě, je možné použít stroj poháněný spalovacím motorem, popřípadě 

jinou variantou pohonu. 

2.3.1 POHON ELEKTROMOTOREM 

Jedná se o nejpoužívanější druh pohonného agregátu u štípacích strojů. Pro malé hobby štípače 

se používá jednofázový asynchronní elektromotor se vstupním napětím 230 V / 50 Hz. Pro 

poloprofesionální a profesionální zařízení se používá třífázový asynchronní elektromotor 

napájený 400 V / 50 Hz. Mezi hlavní výhody použití elektromotoru oproti ostatním typům 

pohonu patří nižší cena, malá hlučnost a bezúdržbový chod. Zjevnou nevýhodou je nutnost 

připojení k elektrické síti. Z toho vyplývá, že tento typ pohonu je vhodný pro používání u domu 

nebo na chatě. Pokud bychom chtěli zpracovávat dřevo na odlehlém místě jako je les, či jiné 

místo s absencí elektrické sítě, je třeba zvolit jiný typ pohonu štípacího stroje. [14] 

 

 

 

 

 

Obr. 9 HALVERSON HWP-140B [13] 
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2.3.2 POHON SPALOVACÍM MOTOREM 

Pro tento typ pohonu se používají vznětové nebo zážehové motory, které zaručují vysoký 

výkon. Spalovací motory se především používají u štípacích strojů s kolovým podvozkem, což 

zaručuje jejich dobrou mobilitu. Výhodou tohoto typu pohonu je možnost použití v místech, 

kde není možný přístup k elektrické síti. Nevýhodou je vyšší cena a hmotnost. Oproti 

elektrickým motorům jsou hlučnější. [14] 

 

 

2.3.3 POHON VÝVODOVOU HŘÍDELÍ TRAKTORU 

Štípačka je poháněna přes vývodovou hřídel traktoru, která má buď 540 ot/min nebo 1000 

ot/min. Vývodová hřídel je napojena na hydraulické čerpadlo, uchycené na rámu štípačky. 

Výhodou tohoto provedení je vysoký výkon traktoru a jednoduchá přeprava štípacího stroje, 

který je uchycen na závěsu traktoru. Nevýhodou tohoto typu pohonu je nutnost provozovat 

traktor během celého procesu štípání. Náklady na provozování traktoru během štípání jsou 

vyšší, než by tomu bylo u ostatních variant pohonu. [14][16] 

 

2.3.4 POHON Z HYDRAULICKÉHO OBVODU TRAKTORU 

Toto provedení je z hlediska konstrukce jedno z nejjednodušších a nejlevnějších, jelikož není 

nutné použít žádný elektromotor, spalovací motor ani hydraulické čerpadlo nebo olejovou 

nádrž. Štípací stroj se skládá pouze z rámu, hydromotoru a štípacího klínu. Štípací stroj se 

připojí pomocí hydraulických hadic přímo na hydraulický obvod traktoru. 

 

 

Obr. 10 Štípačka na dřevo VARI 16 TON GAS FORCE [15] 
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2.4 ROZDĚLENÍ DLE PRACOVNÍHO NÁSTROJE 

Pracovním nástrojem štípacích strojů je štípací klín. Jedná se o jednoduchý nástroj, jehož 

hlavním úkolem je proniknout do štípané kulatiny a rozdělit ji na dvě nebo více kusů. Klín by 

měl svojí velikostí a tvarem odpovídat štípací síle stroje. Štípací klíny lze dělit na jednobřité a 

vícebřité. 

2.4.1 JEDNOBŘITÝ ŠTÍPACÍ KLÍN 

Jednobřitý štípací klín patří do základní výbavy většiny štípacích strojů. Vyznačuje se 

jednoduchou konstrukcí, nízkými pořizovacími náklady, a jednoduchou výrobou. Tento druh 

klínu má při štípání menší odpor vnikání do dřeva, než má vícebřitý štípací klín, proto se 

používá především u štípaček s malou štípací silou. U štípaček s velkou štípací silou je tento 

druh klínu méně používaný z důvodu malé produktivity štípání. Dále se používá výhradně u 

vertikálních štípaček, to z důvodu snadnější manipulace zpracovaného dřeva. Hlavní nevýhod

ou jednobřitého klínu je, že při každém pracovním cyklu stroje dokáže rozdělit kulatinu pouze 

na dvě části, čímž se zvyšuje časová náročnost práce. [14] 

Jako příslušenství je možné zakoupit další varianty jednobřitých klínů, jako jsou prodloužený 

(viz. Obr. 12) a rozšiřovací (viz. Obr. 11) klín. Prodloužený klín se používá pro štípání dlouhých 

polen. Jeho délka oproti klasickému klínu je až dvojnásobná a jsou jím vybaveny především 

vertikální štípací stroje. Rozšiřovací klín je kratší, ale výrazně širší než klasický klín. Jeho 

výhodou je usnadnění štípání sukovitého dřeva o velkých průměrech.   [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Prodloužený klín [18]  

Obr. 11 Scheppach rozšiřovací klín [17]  
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2.4.2 VÍCEBŘITÝ ŠTÍPACÍ KLÍN 

Je konstruován tak, že hlavní klín je doplněn o menší sekundární klín, který je vůči hlavnímu 

štípacímu klínu odsazen, což má za následek postupné vnikání břitů do dřeva a plynulejší 

štípání. Nejčastěji se můžeme setkat s čtyřramennými (viz. Obr. 14) nebo šestiramennými klíny 

(viz. Obr. 13), které se prodávají jako vyměnitelné příslušenství. Tyto klíny jsou schopny 

rozdělit štípané dřevo na více než dva díly při jednom pracovním cyklu. Jejich hlavní výhodou 

je zvýšení produktivity a zkrácení pracovního času při štípání. Tyto klíny mají vyšší nároky na 

výkon stroje, a proto se používají především u štípačů s vyšší štípací silou. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 ŠTÍPACÍ MŘÍŽ 

Štípací mříž je pracovní nástroj, který se používá především u štípacích automatů nebo 

profesionálních horizontálních štípaček, které dosahují velkých štípacích sil. Je vyrobena 

z masivních ocelových břitů, které jsou svařeny do tvaru, který má za úkol rozdělit štípaný 

špalek na jednotlivá polínka při jednom pracovním cyklu. Při použití štípací mříže dochází 

k velkému nárůstu produktivity, což je její hlavní předností.  

 

Obr. 14 Scheppach 4-ramenný štípací klín [19]  Obr. 13 Scheppach 6-ti ramenný 

štípací klín [20] 

Obr. 15 Štípací mříž [21]  
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3 VÝROBCI A TYPY ŠTÍPACÍCH STROJŮ 
 

3.1 HECHT 

Společnost HECHT MOTORS, s.r.o je českou firmou, která byla založena v roce 1994.  

Výrobce Hecht nabízí velký sortiment zahradní techniky a dílenského nářadí. Mezi tento 

sortiment patří právě i štípače dřeva. Výrobce nabízí jak elektrické, tak i motorové štípače ve 

vertikálním nebo horizontálním provedení. Na výběr jsou malé hobby štípače určené pro 

zpracování malých polen, ale i velké štípače, které dosahují velkých štípacích sil a dokáží si 

snadno poradit i s tvrdými a sukovitými poleny. Společnost HECHT je největším distributorem 

zahradní techniky v České republice a zároveň je tato firma jedním z největších distributorů 

zahradní techniky ve střední Evropě. V současné době společnost HECHT vlastní pobočky na 

Slovensku, v Polsku a Maďarsku. [32] 

3.1.1 HECHT 670 

Model HECHT 670 je horizontální štípačka určená pro méně náročné používání a občasné 

štípání. Její uplatnění najdeme především při štípání palivového dřeva na chatách nebo u 

rodinných domů. Tento model vyniká dobrou mobilitou, která je zajištěna malou hmotností 

stroje a robustními koly. Malé rozměry stroje zaručují velmi dobrou skladnost. Z malých 

rozměrů však vyplývá i jedna nevýhoda, kterou je nízká výška stroje. Ta způsobuje, že obsluha 

musí být při práci ohnuta v zádech, což může zapříčinit bolest zad. Tuto nevýhodu lze odstranit 

zakoupením některého z příslušenství, jako je například stojan, který zajistí, že stroj bude 

možné obsluhovat ve vzpřímené poloze viz. Obr. 18. Dále je možné zakoupit štípací křížový 

klín, díky kterému dojde ke zvýšení produktivity štípání viz. Obr. 17.  [2] 

 

Obr. 16 Horizontální štípačka HECHT 670 [2] 
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Tab. 1 Technické parametry HECHT 670 [2]  

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost práce obsluhy je u tohoto zařízení zajištěna pomocí dvouručního ovládání, které se 

nacházejí mimo štípací prostor. Pro zahájení štípání je zapotřebí nejprve stisknout tlačítko, které 

uvede elektromotor do chodu a následně stlačit páku, jejíž funkcí je ovládání rozvaděče 

hydraulického oleje. Pokud by během štípacího procesu došlo k uvolnění jednoho ze dvou 

ručních ovladačů, štípací proces je zastaven. Dalším bezpečnostním prvkem jsou ochranné 

kryty. Jedná se o pevně uchycené kryty, které umožňují plnění a odebírání rozštípaných polen, 

ale zabraňují jakýkoli jiný přístup do štípacího prostoru viz. Obr. 16. Součástí těchto krytů je 

také deska u vyprazdňovacího prostoru stroje. Díky ní je zamezeno samovolnému vypadávání 

rozštípaných polen ze stroje.  

Příslušenství a doplňky: 

• HECHT 000670 - stojan pro HECHT 670 

• HECHT 000671 - štípací křížový klín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry HECHT 670 

Max. délka polena (mm) 520 

Max průměr polena (mm) 250 

Max. štípací síla (kN) 68 

Typ pohonu Elektrický motor 

Motor 250 V/ 50 Hz 

Příkon (W) 200 

Hmotnost (kg) 46 

Obr. 18 HECHT 000670 – 

stojan pro HECHT 670 [22] 

 

Obr. 17 HECHT 000671 – štípací 

křížový klín [23] 
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3.1.2 HECHT 6422 

Model 6422 je nejsilnějším nabízeným štípačem od společnosti HECHT. Jedná se o vertikální 

hydraulický štípač dřeva poháněný spalovacím motorem XR950 od firmy Briggs & Stratton. 

Samotný štípač je umístěn na podvozku s tažnou ojí, která umožňuje připojení například za 

traktor, čtyřkolku nebo za ostatní vozidla vybavená vhodným tažným zařízením. Rám štípače 

je na podvozku uložen na čepech, které umožňují jeho překlápění mezi horizontální a vertikální 

polohou. Přeprava stroje je prováděna v horizontální poloze, což zajištuje snadnou a bezpečnou 

přepravu. Samotné štípání probíhá ve vertikální poloze. [24] 

 

Tab. 2 Technické parametry HECHT 6422 [24]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry HECHT 6422 

Max. délka polena (mm) 610 

Max průměr polena (mm) 350 

Max. štípací síla (kN) 215 

Typ pohonu Spalovací benzínový motor 

Motor Briggs & Strantton XR950 

Objem motoru (cm3) 208 

Hmotnost (kg) 246 

Obr. 19 Štípač HECHT 6422 [24] 
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Pro zaručení bezpečnosti je stroj vybaven dvojící ovládacích pák. Pro zahájení pohybu klínu je 

nutno stlačit obě páky zároveň, tím se zabrání, aby obsluha stroje vložila některou z končetin 

do pracovního prostoru. Štípač je dále vybaven mechanickým zvedacím zařízením. Díky němu 

se obsluha nevystavuje riziku poranění při zvedání těžkých polen. Součástí konstrukce je také 

podpora, která slouží k zachycení padajícího polena po rozštípání. 

 

3.2 SCHEPPACH 

Společnost Scheppach je německou firmou, která byla založena roku 1927. Na počátku se 

jednalo o firmu se zemědělskými stroji a okružními pilami na dřevo. V 70. letech 20. století se 

firma odloučila od sektoru zemědělské techniky a začala se zaměřovat na zpracování dřeva. 

V průběhu let se společnost stala specialistou na dřevoobráběcí stroje a rozšířila svůj sortiment 

strojů a příslušenství. Od roku 2005 společnost postupně začala přidávat nové kategorie 

produktů, jako jsou například kompresory, elektrické nářadí a zahradní technika. V České 

republice je hlavním distributorem produktů Scheppach společnost GARALAND distributor, 

s.r.o. [25] 

Společnost Scheppach se nezaměřuje pouze na výrobu štípacích strojů, proto počet nabízených 

štípacích strojů není až tak velký. V kategorii horizontálních štípačů můžeme najít pouze dva 

štípací stroje. Jedná se o slabé stroje dosahující štípacích sil 40 kN a 63 kN, určené především 

pro běžné uživatele. Nabídka vertikálních štípacích strojů je o poznání větší. Štípače ve 

vertikálním provedení jsou určené pro štípání dlouhých polen a díky velkému rozsahu štípacích 

sil dokáží uspokojit i uživatele, kteří chtějí tyto stroje používat na poloprofesionální úrovni. 

 

3.2.1 SCHEPPACH HL 660 

Model HL 660 je horizontální typ štípacího stroje, který je určený především pro domácí 

používání. Jedná se o vysoce výkonný stroj, který dokáže rozštípat až 100 polen za hodinu. 

Díky maximální štípací síle 63 kN si poradí i s tvrdými kusy dřeva. Malé rozměry stroje 

v kombinaci s nízkou hmotností zaručují snadnou přepravu a skladování. Pohon je zajištěn 

pomocí jednofázového elektromotoru. Štípač je vybaven systémem VARIO, díky kterému je 

možné přizpůsobit dráhu pístu podle délky polena. Tento systém má za následek výrazné 

zkrácení pracovního cyklu, jelikož nemusíme čekat, až se píst vrátí do původní polohy. [26] 

Obr. 20 Horizontální štípačka HL 660 [26] 
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Tab. 3 Technické parametry HL 660 [26] 

Technické parametry HL 660 

Max. délka polena (mm) 520 

3 
Max. průměr polena (mm) 250 

Max. štípací síla (kN) 63 

Typ pohonu Elektrický motor 

Motor 230 V/ 50 Hz 

Příkon (W) 2200 

Rychlost štípání (cm/s) 3 

Rychlost zpět (cm/s) 5 

Hmotnost (kg) 59 

 

Tento model štípacího stroje je vybaven celou řadou bezpečnostních prvků, díky nimž se 

výrazně snižuje riziko poranění při štípání. Mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky patří 

dvouruční ovládání a ochranné kryty. Stroj je také vybaven deskou, která zamezuje vypadávání 

dřeva po rozštípání. 

V současné době se můžeme v obchodech setkat i s modelem HL 650. Jedná se o starší verzi 

stroje, která se liší pouze v počtu použitých bezpečnostních prvků. Starší verze HL 650 není 

vybavena žádnými ochrannými kryty, ani deskou pro odkládání rozštípaného dřeva. Jediným 

ochranným prvkem je dvouruční ovládání. Starší verze HL 650 nevyhovuje novým normám 

EN 609-1:2017. 

 

3.2.2 SCHEPPACH HL 1010 

Jedná se o vertikální typ štípacího stroje, který vyniká svojí masivní konstrukcí a je vhodný i 

pro náročnou práci. Štípací stroj se vyznačuje štípací silou 98 kN a možností štípat polena 

dlouhá až 1370 mm. Výhodou je i nízká základna, díky které je možné štípat těžká polena bez 

toho, aniž bychom je museli zvedat. Výhodou je odnímatelný pracovní stůl, který je možné 

upevnit ve dvou výškách. To nám umožní snadné štípání krátkých polen. Štípač je vybaven 

systémem VARIO, který nám umožní nastavit pracovní délku pístu, a tím nám urychlí práci. 

Hmotnost celého stroje je 147 kg. Robustní kola a madla zajišťují snadnou manipulaci se 

strojem. [27] 
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Vysoká bezpečnost je u tohoto štípacího stroje zajištěna pomocí dvouručního ovládacího 

zařízení umístěného uvnitř kleštin. Hlavní částí dvouručního ovladače jsou madla, připojená k 

vahadlu, která ovládají rozvaděč hydraulického oleje. Pro zahájení štípacího procesu je nutné 

stlačit obě madla naráz. Tím dojde k otevření ventilu rozvaděče a prouděná hydraulického oleje 

do pístu. Při povolení jednoho z madel dojde k zastavení štípacího procesu.  

Tab. 4 Technické parametry HL 1010 [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry HL 1010 

Délka polena (mm) 615/890/1370 

3 
Max. průměr polena (mm) 400 

Max. štípací síla (kN) 98 

Výška stolu (mm) 70/545/830 

Typ pohonu Elektrický motor 

Motor 400 V/ 50 Hz 

Příkon (W) 3300 

Rychlost štípání (cm/s) 5.2 

Rychlost zpět (cm/s) 22 

Hmotnost (kg) 147 

Obr. 21 Vertikální štípač HL 1010 [27] 
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3.3 AMR  

Společnost AMR byla založena ve Francii roku 1984. Firma se specializuje především na 

výrobu strojů pro zpracování dřeva a zemědělskou techniku. Mezi stroje pro zpracování dřeva 

patří například štípače a okružní pily. Firma vlastní jednu továrnu s 50 zaměstnanci, kteří jsou 

schopni vyrobit 4500 zařízení ročně. Jejich výrobky jsou prodávány jak ve Francii, tak po celé 

Evropě. Společnost AMR klade velký důraz na bezpečnost štípacích strojů a všechny její 

výrobky odpovídají normě EN-609-1 2017. [28] 

Díky tomu, že se společnost AMR přímo zaměřuje na výrobu strojů sloužících ke zpracování 

dřeva, najdeme v její nabídce velký počet štípačů určených jak pro běžné uživatele, tak i pro 

náročné zákazníky. Nabídka obsahuje vertikální štípací stroje určené pro štípání krátkých polen. 

Tyto stroje se pohybují v rozmezí štípacích sil od 59 kN až po 88 kN. Dále zde můžeme najít 

velké množství profesionálních štípacích strojů ve vertikálním provedení. Tyto stroje slouží ke 

štípání dlouhých polen a jejich štípací síly se pohybují od 90 kN až po 265 kN. Dalším typem 

vyráběných strojů jsou horizontální štípače. Pro štípání malých a krátkých polen je zde na výběr 

jeden štípací stroj vyráběný ve třech variantách. Tyto varianty se liší především ve způsobů, 

jakým je realizován pohon stroje. Posledním typem jsou profesionální horizontální štípače 

dosahující štípacích sil až 275 kN. [28] 

3.3.1 AMR V08 SERIES 

Jedná se o vertikální štípací stroj určený především pro štípání dlouhých polen. Štípač se 

vyznačuje štípací silou 78 kN a je schopný rozštípat polena dlouhá až 1080 mm. Maximální 

štípací průměr polena je 400 mm. Tento štípač je vyráběn ve třech variantách pohonu. Na výběr 

máme pohon elektrických a spalovacím motorem nebo také pohon vývodovou hřídelí traktoru. 

Dále je štípač vybaven koly, která usnadňují manipulaci se strojem. Snadné skladování stroje 

je zajištěno pomocí zasouvatelného pístu. [29] 

 

 

Obr. 22 Vertikální štípač AMR V08 Series [29]  
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Tab. 5 Technické parametry AMR V08 Series [29] 

 

Bezpečný provoz stroje je zajištěn pomocí dvouručního ovládání a také praktické podpory, 

která slouží k přidržování štípaného polena. 

 

3.3.2 AMR H09 SERIES 

Horizontální štípač dřeva z řady HO9 se vyznačuje svojí robustní konstrukcí a designem.  Jedná 

se o velice malý štípač, který je zároveň výkonný a disponuje štípací silou 88 kN. Díky malým 

rozměrům je stroj velice skladný a dobrá mobilita je zajištěna pomocí kol. Výhodou tohoto 

štípače je především konstrukce štípacího klínu. Jedná se o 4dílný štípací klín, u kterého je 

možné nastavení výšky pomocí hydraulického zařízení. V případě štípání polen o malých 

průměrech je možné štípací klín plně zasunout do rámu stroje, to nám umožní štípat dřevo na 

polovinu. Pokud budeme štípat špalky větších průměrů, je možné vysunout štípací klín do 

požadované výšky a štípat polena na 4 části. Jako většina štípacích zařízení od firmy AMR je 

tento stroj vyráběn ve třech variantách pohonu. [29] 

 

Technické parametry VEL08 T VPF08 VES08 

Max. délka polena (mm) 1080 1080 1080 

Max. průměr polena (mm) 400 400 400 

Max. štípací síla (kN) 78 78 78 

Pohon Elektromotor Vývodová hřídel traktoru Spalovací motor 

Motor 400 V/ 50 Hz - Honda 

Příkon (W) 4000 - - 

Rychlost štípání 1 (cm/s) 7 8,1 6,3 

Rychlost štípání 2 (cm/s) 16,1 18,9 13,8 

Rychlost zpět (cm/s) 11,9 13,5 11,2 

, 
Hmotnost (kg) 228 223 230 

Obr. 23 Horizontální štípač AMR H09 Series [29]  
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Tab. 6 Technické parametry AMR H09 Series [30] 

 

Tento stroj je vybaven velice kvalitním ochranným krytem, který zamezuje nechtěný přístup 

do štípacího prostoru a chrání obsluhu od případných odletujících kusů dřeva. Dále je štípač 

vybaven dvouručním ovládáním, které je provedeno pomocí dvou ovládacích pák.   

 

3.3.3 AMR H17 SERIES 

Jedná se o velice výkonný horizontální štípač.  Tento stroj byl navržen za účelem vytvoření 

profesionálního štípače, který zajistí snadnou obsluhu, bezpečnost a vysokou produktivitu 

štípání. Štípací stroj disponuje maximální štípací silou o velikosti 167 kN. S jeho pomocí je 

možné štípat polena o průměru do 800 mm a délce do 1150 mm. Takto velká polena jsou velice 

těžká a jejich zvedání by bylo velice obtížní a neefektivní. Proto je stroj vybaven hydraulickým 

zvedákem ovládaným pomocí jedné páčky. Pro zvýšení efektivity štípání je součástí stroje 

hydraulicky nastavitelný štípací klín. [31] 

 

Technické parametry HEL09 M HEL09 T HPF09 

Max. délka polena (mm) 550 550 550 

Max. průměr polena (mm) 350 350 350 

Max. štípací síla (kN) 88 88 88 

Pohon Elektromotor Elektromotor Vývodová hřídel traktoru 

Motor 230 V/ 50 Hz 400 V/ 50 Hz - 

Příkon (W) 2200 4000 - 

Rychlost štípání 1 (cm/s) 6,6 6,4 8,1 

Rychlost štípání 2 (cm/s) 14,8 14,7 18,9 

Rychlost zpět (cm/s) 11,2 10,2 13,5 

, 
Hmotnost (kg) 280 293 280 

Obr. 24 AMR H17 Series [31] 
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Tab. 7 Technické parametry AMR H17 Series [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajištění bezpečnosti je stroj vybaven robustním ochranným krytováním. Ovládací panel 

stoje je umístěn mimo pracovní prostor a díky tomu nehrozí obsluze žádné nebezpečí. Aby bylo 

zajištěno, že během štípání nebude obsluha stroje v blízkosti štípacího prostoru, je zde použito 

dvouruční ovládání. 

 

3.4 VARI 

VARI je středně velká společnost sídlící ve výrobním závodě v Libici nad Cidlinou. V současné 

době má okolo 80 zaměstnanců. Společnost byla založena v roce 1969 a v porovnání s ostatními 

českými společnostmi, které podnikají ve stejném oboru, má nejdelší historii výroby. Mezi její 

hlavní výrobky patří malá zemědělská technika. V kategorii nabízených štípacích strojů 

můžeme najít jak vertikální, tak i horizontální štípací stroje. Tato firma nabízí také 

poloautomatickou štípací linku, díky které lze snadno zpracovat dřevo pro komerční prodej. 

V roce 2019 byly štípací stroje od společnosti VARI upraveny tak, aby vyhovovaly nejnovějším 

normám EU pro bezpečnost práce se štípacími stroji. [33] 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry HPF 17 HEL 17 

Max. délka polena (mm) 1150 1150 

Max. průměr polena (mm) 800 800 

Max. štípací síla (kN) 166 166 

Pohon Vývodová hřídel traktoru Elektromotor 

Motor - 400 V/ 50 Hz 

Příkon (W) - 4800 

Rychlost štípání 1 (cm/s) 11,8 9,5 

Rychlost štípání 2 (cm/s) 27,9 21 

Rychlost zpět (cm/s) 17,6 14,2 

Hmotnost (kg) 708 741 
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3.4.1 VARI 11 TON SUPER FORCE 

Štípač dřeva je konstruován podle nových bezpečnostních norem. Jedná se o vertikální štípač 

pro náročné použití, díky kterému je možné štípat velké množství dřeva. Štípací stroj má 

robustní konstrukci, díky které je stroj stabilní. Pracovní deska stroje je umístěna nízko nad 

zemí, proto není nutné polena zvedat, ale stačí je na ni pouze nakulit. Pokud bychom štípali 

opravdu těžká polena, stroj je vybaven bočním zvedacím zařízením, které nám pomůže poleno 

postavit. Jednou z výhod je systém FORCE. Ten nám umožnuje nastavit pracovní dráhu pístu 

přesně podle délky štípaných polen. [34] 

 

Tab. 8 Technické parametry VARI 11 TON SUPER FORCE [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry VARI 11 TON SUPER FORCE 

Délka polena (mm) 1040 

3 
Max. průměr polena (mm) 300 

Max. štípací síla (kN) 108 

Typ pohonu Elektrický motor 

Motor 400 V/ 50 Hz 

Příkon (W) 3300 

Rychlost štípání 1 (cm/s) 4,9 

Rychlost štípání 2 (cm/s) 23,2 

Hmotnost (kg) 173 

Obr. 25 Vertikální štípač VARI 11 TON 

SUPER FORCE [34] 
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Jak již bylo řečeno, tento štípač splňuje novou normu EU pro bezpečnost práce. Stroj je vybaven 

dvouručním ovládáním. Jedna z ovládacích pák obsahuje zařízení pro zajištění polena před i 

během štípání. Dále je stroj vybaven ochranným ramenem, které slouží k zachycení polena po 

rozštípání. 

 

3.4.2 ŠTÍPACÍ LINK VARIMATIC 300 

Jedná se o horizontální štípací poloautomat, jehož štípací síla je 68 kN. Štípací stroj je schopný 

pomocí řetězové pily nařezat polena na požadovanou délku a následně je rozštípat. Štípací stroj 

je vybaven dvěma třífázovými elektromotory. Jeden z nich pohání samotný štípač a druhý 

slouží k pohonu řetězové pily. Tato štípací linka je vhodná především pro zpracování 

palivového dřeva určeného k prodeji. Bezpečnostním prvkem jsou zde ochranné kryty, díky 

kterým je zamezen přístup obsluhy do štípacího prostoru. [35] 

 

Tab. 9 Technické parametry štípací linka VARIMATIC 300 [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry VARI 11 TON SUPER FORCE 

Délka polena (mm) 550 

3 
Max. průměr polena (mm) 300 

Max. štípací síla (kN) 68 

Typ pohonu Elektrický motor 

Motor 400 V/ 50 Hz 

Příkon (W) 4000 

Hmotnost (kg) 353 

Obr. 26 Štípací linka VARIMATIC 300 [35] 
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3.5 POSCH 

Společnost POSCH je jedním z největších výrobců strojů na zpracování palivového dřeva v   

Evropě. Výrobce je známí především pro vynikající konstrukci a vysokou kvalitu zboží, které 

prodává. Štípací stroje od firmy POSCH slouží k rychlému, efektivnímu a hlavně pohodlnému 

zpracování palivového dřeva. V nabídce najdeme vhodnou štípačku pro každé použití. Jsou zde 

například malé štípací stroje určené pro soukromé použití. Dále zde můžeme najít profesionální 

štípače jak ve vertikálním, tak i horizontálním použití. Pro komerční výrobu palivového dřeva 

jsou zde řezací a štípací automaty. [36] 

 

3.5.1 SPALTAXT 8 

Štípačka SplatAxt8 je vertikální štípač krátkého dřeva. Tento typ štípače se skvěle hodí pro 

štípání krbového dřeva pro vlastní potřebu. Jedná o stroj s kvalitní a robustní konstrukcí, díky 

které je štípání dřeva velice snadné. Snadnou manipulaci zajišťují dvě velká celopryžová kola 

průměrem 30 mm a další opěrné kolo zajistí snadnou a pohodlnou přepravu. Pokud bychom 

nechtěli přepravovat stroj ručně, ne možné dokoupit tříbodové závěsné zařízení pro převoz 

traktorem. Pro štípání opravdu krátkého dřeva je možné nastavit štípací zdvih, což nám umožní 

rychlejší štípání. Štípač je dodáván v různých variantách pohonu, což dává zákazníkovi 

možnost výběru podle způsobu, jakým chce štípač využívat. Maximální délka štípaného polena 

je 550 mm a lze štípat polena do průměru 400 mm. [37] 

 

 

 

 

Obr. 27 Štípač dřeva SpaltAxt 8 [37] 
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Tab. 10 Technické parametry SpaltAxt 8 [37] 

 

Tento štípač je vybaven řadou bezpečnostních prvků. Je zde použito dvouruční ovládání, které 

dále slouží jako automatická fixace dřeva při štípání. Integrovaný hrot štípacího klínu zajistí 

zafixování tenkého i šikmo odříznutého dřeva před samotným štípáním. Dalším prvkem jsou 

vyklápěcí odkládací plochy. Tyto plochy jsou umístěny na obou stranách stolu a umožňují 

jednoduchou a bezpečnou práci.  

 

3.5.2 SPLITMASTER 26 

SplitMaster 26 je profesionální horizontální štípačka určená pro zpracování velkého množství 

dřeva. Jedná se o vysoce výkonný stroj, který si snadno poradí s téměř každým kmenem. Štípací 

síla stroje je 255 kN díky níž je možné štípat kmeny dlouhé až 1250 mm. Pro zvedání těžkých 

kmenů je stroj vybaven hydraulickým zvedacím zařízením. Stroj je vybaven 4dílným štípacím 

nožem, díky kterému je možní štípat kmeny o průměru do 500 mm. Výhodou štípacího klínu je 

možnost nastavení jeho výšky. Díky tomu je možné nastavit výšku klínu pro každý průměr 

kmene, což zajištuje správné a efektivní štípání dřeva. Jako ostatní štípací stroje je také tento 

typ vyráběn ve více variantách pohonu. Na výběr je například pohon vývodovým hřídelem 

traktoru nebo elektromotorem. Dvoustupňové čerpadlo zajišťuje dvě rychlosti štípání a krom 

toho také rychlý návrat klínu do počáteční polohy. [38] 

 

Technické parametry E5,5-400 Turbo E3-230 PZG Turbo 

Max. délka polena (mm) 550 550 550 

Max. průměr polena (mm) 400 400 400 

Max. štípací síla (kN) 70 59 70 

Pohon Elektromotor Elektromotor Vývodová hřídel traktoru 

Motor 400 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz - 

Příkon (W) 5500 3000 - 

Rychlost štípání (cm/s) 7 5 8 

Rychlost zpět (cm/s) 41 26 46 

, 
Hmotnost (kg) 156 146 170 
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Tab. 11 Technické parametry SplitMaster 26 [38]  

 

Pro zajištění bezpečnosti práce obsluhy je stroj vybaven dvouručním ovládacím zařízením. 

Toto ovládací zařízení je umístěno před pracovním prostorem stroje v dostatečné vzdálenosti, 

aby nedošlo ke kontaktu obsluhy stroje s pracovním prostorem. Dále je zařízení vybaveno 

ochranným krytováním, které zamezuje přístup zezadu a z boku do pracovního prostoru. Jako 

poslední bezpečnostní prvek je zde použito zvedací zařízení, sloužící jako pohyblivý ochranný 

kryt. 

 

Technické parametry E7,5D SPEED E15D SPEED PZG SPEED 

Max. délka polena (mm) 1250 1250 1250 

Max. průměr polena (mm) 500 500 500 

Max. štípací síla (kN) 255 255 255 

Pohon Elektromotor Elektromotor Vývodová hřídel traktoru 

Motor 400 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz - 

Příkon (W) 7500 15000 - 

Rychlost štípání 1 (cm/s) 10 11 15 

Rychlost štípání 2 (cm/s) 22 23 33 

Rychlost zpět (cm/s) 19 20 28 

, 
Hmotnost (kg) 1396 1280 1284 

Obr. 28 Štípač SplitMaster 26 [38] 
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4 BEZPEČNOST ŠTÍPAČŮ POLEN 
Štípací stroje jsou mechanická zařízení, u kterých hrozí riziko poranění obsluhy. Aby se riziko 

poranění co nejvíce minimalizovalo byla zavedena bezpečnostní norma. V rámci evropské unie 

byla zavedena norma EN 609-1:2017. Jedná se o nejnovější verzi této normy. V současné době 

se norma EN 609 skládá ze dvou částí. První část je určena pro klínové štípače a druhá část se 

zabývá bezpečností šroubových štípačů. Čeští výrobci štípacích strojů se mohou řídit podle 

české verze této evropské normy. Česká norma ČSN EN 601-1 má stejný status jako oficiální 

verze a její překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. [39] 

Předmětem této normy je stanovení bezpečnostních požadavků pro klínové štípače 

v horizontálním a vertikálním provedení. Dále tato norma určuje typ informací o bezpečných 

pracovních postupech, které musejí být zákazníkovi dodány výrobcem. Je důležité zmínit že 

tato norma neplatí pro stroje, které jsou vybaveny zařízením pro řezání polen na předem 

zvolenou délku před samotným štípáním. Tato norma také neplatí pro štípací stroje vyrobené 

před datem vydáním této normy. [39] 

 

4.1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA KLÍNOVÉ ŠTÍPACÍ STOJE 

V této kapitole se dále budu zabývat požadavky, které musí výrobce štípacích strojů splnit, aby 

jeho vyrobený stroj vyhovoval požadavkům stanoveným normou. 

 

4.1.1 OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 

Štípače polen nesmí být vybaveny více než jedním ovládacím stanovištěm. Pro správné určení 

ovládacích funkcí a pohybů stoje, je nutné, aby byly tyto pohyby a funkce přehledně značeny 

pomocí odpovídajících značek. Tyto značky musí být umístěny na ovladači nebo v jeho přímé 

blízkosti. [39] 

4.1.2 SPOUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ ZDROJE ENERGIE 

Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení zdroje energie musí být umístěno tak, aby bylo 

obsluze stroje snadno přístupné. U štípacích strojů, které nejsou poháněny elektrickým 

motorem jsou za ovladače spouštění a zastavení štípacího stroje považovány ovladače pro 

spouštění a zastavení motoru. Za zařízení pro zastavení štípacího stroje, jež není poháněn 

elektrickým motorem může být považováno například zařízení pro zastavení traktoru. Pro 

zastavení elektricky poháněných strojů je využito tlačítka STOP, při jehož aktivaci dojde 

k odpojení přívodu energie ke všem ovládacím prvkům stroje. Tímto tlačítkem musí být 

vybaveny všechny štípací stroje, které jsou poháněny elektromotorem. Pro snadnou identifikaci 

tlačítka STOP se používá pouze červená barva. [39] 

Nouzové tlačítko zastavení u štípacích strojů není nutné. Může dokonce chybět za předpokladu, 

že obsluze nic nebrání v pohledu na štípací prostor ani na všechny přístupy do něj. A když je 

štípací proces zastaven po uvolnění ovládacího zařízení, které vyžaduje neustále působení na 

ovládací prvek. [39] 
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Pokud je štípací stroj tímto nouzovým tlačítkem zastavení vybaven, je nutné, aby v případě jeho 

použití štípací stroj zůstal zastaven, až do doby, dokud nedojde k jeho ručnímu odjištění. [39] 

 

4.1.3 DVOURUČNÍ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 

Jestliže je štípací stroj vybaven dvouručním ovládacím zařízením, tak toto zařízení musí 

splňovat následující požadavky: [39] 

• Pokud dojde k uvolnění jednoho ze dvou ručních ovladačů, proces štípání musí být 

ihned zastaven. 

• Pokud je jeden ze dvou ručních ovladačů v zapnuté poloze, pohybující se klín nebo 

tlačná deska se nesmí navrátit do počáteční polohy, pokud by vratný pohyb způsobil 

nebezpečí. 

• Obsluze nesmí být umožněno ovládat současně oba ruční ovladače jednou rukou, paží 

či jinými částmi těla. 

• Nesmí být možní, aby obsluha spustila štípací proces neúmyslně nebo omylem 

 

4.1.4 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY U HORIZONTÁLNÍCH ŠTÍPAČŮ DŘEVA 

Pro zajištění bezpečnosti může být použita kombinace ochranných krytů s dvouručním 

ovládacím zařízením. Horizontální štípače jsou dle normy děleny na horizontální štípače 

krátkých polen a štípače dlouhých polen. Dělení je uskutečněno podle velikosti vzdálenosti 

mezi předním bodem štípacího klínu a tlačnou deskou. Štípače, u kterých je tato vzdálenost 

menší než 550 mm jsou považovány za štípače krátkých polen a štípače se vzdáleností 

přesahující 550 mm se označují jako štípače dlouhých polen. U štípačů krátkých polen je nutné 

zamezit přístupu do štípacího prostoru zespodu, shora, ze stran a zepředu pomocí ochranných 

krytů. Je povoleno, aby stoj měl otvor pro plnění a vyprazdňování štípacího prostoru. Dvouruční 

ovládací zařízení musí být umístěno tak, aby se obsluha nezachytila mezi tlačnou desku a klín, 

to znamená že musí být umístěno vpředu přístupu ke štípacímu prostoru. U štípačů dlouhých 

polen je taktéž nutno umísti dvouruční ovládací zařízení mimo pracovní prostor, aby nedošlo 

k zachycení obsluhy mezi tlačnou desku a štípací klín. Dále u těchto strojů je možné použít 

zařízení pro manipulaci s poleny jako pohyblivý distanční kryt. [39] 

 

4.1.5 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY U VERTIKÁLNÍCH ŠTÍPAČŮ DŘEVA 

U vertikálních štípačů je bezpečnost zajištěna pomocí dvouručního ovládacího zařízení. U 

štípačů krátkých polen je nutné, aby obsluha stála před štípacím prostorem a mohla vidět na 

celý štípací prostor. Podle těchto požadavků musí být zkonstruováno pracovní stanoviště, na 

kterém je dvouruční ovládací zařízení. U štípačů dlouhých polen je taktéž využito dvouruční 

ovládací zařízení umístěné vpředu pracovního prostoru. Navíc zde musí být zajištěno, že 

obsluha nemůže být zachycena mezi podpěrnou desku a štípací klín. Pokud je podpěrná deska 

umístěna přímo na zemi, je nutné, aby přesahovala minimálně 100 mm přes břit klínu a byla 

vysoká nejméně 50 mm a nejvíce 75 mm. [39] 
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4.1.6 POŽADAVKY NA PŘIDRŽOVÁNÍ POLENA 

Stroj musí umožnit štípat poleno bez držení v poloze rukama, nohama nebo jinou částí těla. 

Součástí stroje musí být zařízení, které drží poleno před, během a po štípání. Požadavky na 

přidržování polena musí být splněny pro minimální a maximální délku i průměr polena, který 

je uveden výrobcem v návodu k používání. [39] 

Zařízení pro přidržování polena před i během štípání musí být konstruováno tak aby při jeho 

používání nehrozilo nebezpečí poranění. U vodorovného klínového štípače můžeme jako 

zařízení na přidržování polena považovat štípací lůžko. Pokud dvouruční ovládací zařízení nebo 

jeho část použita za účelem přidržování polena, musí být splněno, že toto zařízení nesmí 

zasahovat do pohybu klínového štípače. Dále musí být splněna nezávislost funkce přidržování 

na funkci provozu. [39] 

Pro splnění požadavku přidržování polena po štípání je nutné zajistit, aby rozštípané poleno 

nepadalo na zem nebo směrem k obsluze. U horizontálních štípačů je toho docíleno pomocí 

desky která, přesahuje za štípací prostor a zachytává rozštípaná polena. U vertikálních štípačů 

krátkých polen je toho docíleno pomocí podpor připevněných ke kleštinám stroje. Pro vertikální 

štípače dlouhých polen je použita podpora ve formě zakřivené tyče, která zabrání dřevu 

spadnout směrem k obsluze. [39] 

4.1.7 INFORMACE PRO POUŽITÍ 

U každého štípacího stroje musí být návod k používání. V návodu je nutné uvést informace a 

pokyny týkající se bezpečného používání stroje a jeho údržby. Dále je nutné, aby byl samotný 

stroj označen informacemi jako jsou například obchodní název, označení stroje, rok výroby, 

hmotnost stroje a maximální a minimální délka a průmět polen, které je dovoleno štípat. [39] 

 

 

 

 

 



BRNO 2020 

 

 

37 
 

3D MODEL 

 

5 3D MODEL 
 

Na závěr této bakalářské práce byl vypracován 3D model konstrukčního řešení štípacího stroje 

v programu Autodesk Inventor Professional 2018. Tento 3D model byl realizován podle 

vertikálního štípače HL 1010 od firmy Scheppach. 

 

 

 

 

 

Obr. 29 3D model štípače HL 1010 
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Obr. 30 3D model štípače HL 1010 



BRNO 2020 

 

 

39 
 

3D MODEL 

 

 

 

 

Hlavním bezpečnostním prvkem tohoto štípače je dvouruční ovládací zařízení viz. Obr. 31 

opatřené kleštinami, které slouží k přidržování polena. Bezpečné ovládání stroje je zajištěno 

pomocí dvou madel, které jsou přes otočný bod připojena k vahadlu viz. Obr. 32, které následně 

ovládá rozvaděč hydraulického oleje. Pokud je jedno ze dvou madel během štípacího procesu 

uvolněno, ihned dojde k zastavení stroje.  

 

 

 

 

Obr. 31 3D model dvouručního ovladače 

Obr. 32 Mechanismus ovládající rozvaděč 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit rešerši, která se zabývá vypracováním přehledu 

výrobců a typů štípacích strojů a následné posouzení bezpečnosti práce obsluhy. 

Štípací stroje jsou v dnešní době velice vyhledávanými pomocníky při zpracování palivového 

dřeva.  Díky jejich vysoké produktivitě se nám jejich pořizovací náklady brzy vrátí, jelikož 

doma naštípané dřevo je výrazně levnější než to komerčně prodávané. Práce s nimi není takřka 

vůbec fyzicky náročná, šetří nám čas a díky bezpečnostním prvkům a promyšlené konstrukci 

nám zaručují bezpečnost při štípání. 

První kapitola slouží k přiblížení problematiky štípacích strojů. V této části bakalářské práce je 

zpracována rozsáhlá rešerše týkající se rozdělení štípacích strojů do jednotlivých kategorií:  

způsob dělení kulatiny, jejich konstrukce, pohon a štípací nástroj, který používají ke zpracování 

dřeva. 

Druhá část je zaměřena na představení předních výrobců a jejich produktů. V této části dále 

najdeme podrobný popis jednotlivých štípacích strojů, včetně technických parametrů 

udávaných jejich výrobcem. Dále posuzuji bezpečnostní prvky používané u jednotlivých typů 

štípacích strojů. 

V poslední kapitole se zaměřuji na charakteristiku normy, kterou jsou všichni evropští výrobci 

štípačů povinni při výrobě svých štípacích strojů dodržovat. 

Na závěr této práce byl vytvořen 3D model mnou vybraného štípacího stroje za pomoci 

programu Autodesk Inventor Professional 2018. 
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