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Právě je Vám předkládán výkladový slovník zabývající se terminologií vztahující se ke zpra-
cování lesní biomasy. Vysvětlované výrazy jsou rozděleny do 5 kategorií a to: charakteristika 
porostu a zdrojů, těžba a soustřeďování, zpracování, odvoz a jednotky. V rámci každé z uvedených 
oblastí jsou výrazy tříděny podle abecedy. Tam, kde byla identifi kována synonyma je upřednost-
ňovaný termín vysvětlen a termín, který je dle názoru autorů zastaralý a nevhodný se odkazuje 
na termín prioritní. Některé výklady pojmů jsou podpořeny obrazovou přílohou, která je společná 
pro anglicko-českou i česko-anglickou část a je umístěna ve středu publikace. 

Jedná se o první vydání, které ve velice krátké době dozná výrazného rozšíření a úprav. 
Především bude zapracována další kategorie „Časové studie”, terminologická část bude rozší-
řena a lze předpokládat změny i ve výkladu některých termínů, protože v současné době probíhají 
intenzivní jednání na úrovni normalizačních institutů, které vytváří novou evropskou normu zabý-
vající se právě terminologií v dané oblasti. Dále nelze opomenout růst poznání a strmý vývoj 
nových technologií, které přináší novou terminologii. 

Výkladový slovník je dílčím výsledkem práce řady předních vědců z celého světa sdruže-
ných pod projektem COST FP0902. V České republice je projekt podpořen projektem COST MŠMT 
OC10041, kde nositelem projektu je Mendelova Univerzita v Brně. Na jeho obsahu (současném 
i budoucím) se podílí více než 100 odborníků z 28 států světa (více na www.forestenergy.org).  
Cílem je harmonizace užívané terminologie v oblasti lesní biomasy a sjednocení užívaných jedno-
tek, které jsou odlišné v různých částech světa, a dochází k desinterpretaci či vzájemnému nepo-
rozumění v této intenzivně se vyvíjející oblasti. 

PŘEDMLUVA
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V případě, že Vás daná oblast zajímá a rádi byste se podíleli na obsahové stránce výklado-
vého slovníku či na práci v rámci projektu COST, neváhejte kontaktovat nositele a hlavního řeši-
tele mezinárodního projektu COST (Dominik Röser, METLA, Finsko, e-mail: dominik.roser@metla.
fi ) nebo řešitele národního projektu COST (Radomír Klvač, MENDELU, e-mail: klvac@mendelu.cz).

Jménem celého týmu pracujícího na projektech FP0902 a OC10041

       Radomír Klvač

V Brně 21. 11. 2011     
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FOREWORD

We have a pleasure of presenting you with this explanatory dictionary-glossary of in-
forest biomass processing related terminology. The explained terms are divided into fi ve catego-
ries as follows: description of stand and raw material, logging, processing, haulage and units. In 
each of these fi elds, the terms are presented in alphabetical order. Where synonyms are identi-
fi ed, an explanation is given of the preferred term and the term which, in the authors’ opinion, is 
obsolete and inadequate, refers to the priority term.  The interpretation of some terms is suppor-
ted with illustrations in the fi gure section. This is common for the English-Czech and Czech-Eng-
lish parts and is to be found in the middle of the publication.

This fi rst edition will be subject to considerable review and corrections. The most impor-
tant improvements will include the addition of a new category "Time studies". The section of 
terminology will be extended and some changes can be expected also in the interpretation of 
some terms because intensive negotiations are currently in place at the level of standardization 
institutes developing a new European standard dealing exactly with the terminology in the con-
cerned fi eld. The second edition will have to take into account the growing awareness, new 
research results and the development of new technologies.

The explanatory dictionary-glossary is a partial outcome of the work of many prominent 
scientists from around the world associated under the Project COST FP0902. In the Czech Repub-
lic, this project has also been supported by the Project COST MŠMT OC10041 assigned by the 
Ministry of Education, whose grant holder is Mendel University in Brno. The contents (both cur-
rent and future) of this dictionary-glossary are contributed to by more than one hundred experts 
from 28 countries (more details see www.forestenergy.org). The aim of their efforts is to harmo-
nize the terminology used in the fi eld of forest biomass and to unify the used units, which differ 
in various corners of the world, thus causing misinterpretation or misunderstanding in this inten-
sively developing discipline.
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If you are interested in this fi eld and you would like to participate at working on the con-
tents of the explanatory dictionary-glossary or at work within the framework of the COST Pro-
ject, please do not hesitate to contact the holder and the chairman of the international COST 
FP0902 project  (Dominik Röser, METLA, Finland, e-mail: dominik.roser@metla.fi ) or the holder of 
the national COST Project for the Czech Republic (Radomír Klvač, MENDELU, e-mail: klvac@
mendelu.cz ).

On behalf of the whole team working on the projects FP0902 and OC10041,

Radomír Klvač

In Brno: 21 November 2011
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ENGLISH – CZECH SECTION

Description of stand and raw material 

basal area kruhová základna

the area of a cross-section of a tree, 
normally measured at breast height (1.30 
m), over bark. The stand basal area, a 
sum of all such cross-section areas, is 
a measure of stand density as square 
metres per hectare, and often estimated 
by a relascope. (m2/ha)

plocha příčného průřezu kmene, dřeviny 
či porostu měřená ve výšce 1,3 m. 
Označována G, kdy výsledek je v m2/
ha. Často pro zjednodušení zjišťována 
relaskopickou metodou

biofuel biopalivo

fuel produced directly or indirectly from 
biomass.

palivo vyrobené přímo či nepřímo z 
biomasy

biomass biomasa

any organic matter that is available on a 
renewable or recurring basis, including 
agricultural crops and trees, wood 
and wood residues, plants (including 
aquatic plants), grasses, animal manure, 
municipal residues, and other residue 
materials. Biomass is generally produced 
in a sustainable manner from water and 
carbon dioxide by photosynthesis.

jakýkoliv organický materiál, který je 
obnovitelný, včetně zemědělských plodin 
a stromů, dřevo a zbytky dřeva, rostliny 
(včetně vodních), traviny, zvířecí mrva, 
organicky domovní odpad a další. Biomasa 
je obecně produktem fotosyntézy.

branch větev

side shoot deviating from the stem; 
includes foliage (leaves or needles and 
reproductive organs).  

stranový výhon oddělitelný od kmene, 
obsahuje olistění (listy, jehlice ani 
reprodukční orgány)

branchwood dřevní hmota větví

the woody portions of a branch podíl dřeva ve větvi
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brush křoví

see shrub viz. křoviny

bushes keře

see shrub viz. křoviny

carbon cycle koloběh uhlíku

the term used to describe the fl ow of 
carbon through a system. The forest 
carbon cycle refers to the fl ow of carbon 
through a forest ecosystem. The global 
carbon cycle refers to the fl ow of carbon 
through the Earth’s atmosphere, oceans, 
forests, and other terrestrial ecosystems.

termín vysvětlující tok uhlíku systémem. 
Koloběh uhlíku v lese se zabývá pouze 
tokem uhlíku v lesním ekosystému. 
Globální koloběh uhlíku se zabývá tokem 
uhlíku v zemské atmosféře, oceánech, lese 
a ostatních ekosystémech.

carbon dioxide (CO2) oxid uhličitý (CO2)

a colourless, odourless, non-combustible 
gas. Humans and all other living 
organisms exhale carbon dioxide in 
respiration and decomposition. Trees and 
other plants absorb it and use it during 
photosynthesis. Also emitted as 
a by-product of burning fossil fuels or any 
corbo-hydrate inclusive biofuels

bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý plyn. Lidé 
a ostatní živočichové vylučují oxid uhličitý 
dýcháním a odbouráváním. Stromy a 
ostatní rostliny ho absorbují a využívají ho 
k fotosyntéze. Také uvolňován jako vedlejší 
produkt při spalování fosilních paliv nebo 
paliv na bázi uhlovodíků.

carbon dioxide equivalent (CO2eq) ekvivalent oxidu uhličitého (CO2ekv)

a unit that expresses any greenhouse gas 
in terms of carbon dioxide, calculated 
using the mass of a given greenhouse gas 
multiplied by its global warming potential.

jednotka, která vyjadřuje skleníkový plyn v 
poměru k oxidu uhličitému, je kalkulována 
jako hmotnost daného skleníkového 
plynu násobená jeho potenciálem vyvolat 
skleníkový efekt.  Pozn.: V současnosti se 
používá přepočet v poměru:

1 t N2O = 310 t (CO2ekv)
1 t CH4 = 21 t (CO2ekv)

carbon fl ux tok uhlíku

the transfer of carbon from one carbon 
pool to another

přesun uhlíku z jednoho druhu zásoby do 
druhého
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carbon footprint uhlíková stopa

the total net greenhouse gases (GHG) 
emissions  to manufacture a range of 
products or an individual product

určuje množství emisí skleníkových plynů 
způsobených organizací, událostí nebo 
výrobkem

carbon monoxide (CO) oxid uhelnatý (CO)

a colorless, odourless gas produced by 
incomplete combustion. Carbon monoxide 
is poisonous if inhaled.

bezbarvý plyn, bez zápachu, který vzniká 
nedokonalým spalováním. Je jedovatý při 
vdechnutí. 

carbon sequestration ukládání uhlíku

the uptake and storage of carbon. Trees 
and plants, for example, absorb carbon 
dioxide, release the oxygen and store 
the carbon. Fossil fuels were at one time 
biomass and continue to store the carbon 
until burned.

odnímání a ukládání uhlíku. Stromy a 
rostliny jsou schopny jímat oxid uhličitý, 
vylučovat kyslík a ukládat uhlík. Fosilní 
paliva byla kdysi biomasou, nyní jsou 
úložištěm uhlíku do doby, než budou 
spáleny. 

carbon sink zásobárna uhlíku

a carbon pool that is increasing in size. 
A carbon pool can be a sink for 
atmospheric carbon if, during a given time 
interval, more carbon is fl owing into it 
than out of it.

zásoba uhlíku se zde zvyšuje. Objekt 
je zásobárnou uhlíku, když je odnímání 
atmosférického uhlíku vyšší než emise 
uhlíku do ovzduší během určitého intervalu.

carbon source zdroj uhlíku

a carbon pool that is decreasing in 
size. A carbon pool can be a source for 
atmospheric carbon if, during a given time 
interval, more carbon is fl owing out of it 
than into it.

zásoba uhlíku se zde snižuje. Objekt je 
zdrojem uhlíku, když emise uhlíku do 
atmosféry je vyšší než odnímání uhlíku

carbon stock zásoba uhlíku

the absolute quantity of carbon held 
within a pool at a specifi ed time

absolutní hodnota zásoby uhlíku v daném 
čase

coarse root silný (hrubý) kořen

root with diameters thicker than X mm kořen o průměru větším než X mm
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compactwood hroubí

see hardwood nadzemní část dřevní hmoty s čepovou 
tloušťkou větší než 7 cm měřeno s kůrou

complete tree celý (kompletní) strom

the tree with all its parts (stem, crown 
and stump-root system)

všechny části stromu (kmen, koruna, pařez 
i kořenový systém)

coppicing výmladkový porost (výmladkování)

production of new stems from the stump 
or roots as a regeneration method

nový porost vznikající z pařezových či 
kořenových výmladků. Způsob obnovy 
porostu

crown koruna

the part of a tree bearing branches (live 
and dead), foliage and reproductive 
organs of the tree

část stromu nesoucí větve (živé i 
odumřelé), listy a reprodukční orgány

deadwood mrtvé dřevo

all non-living woody biomass not 
contained in the litter, either standing, 
lying on the ground, or in the soil. 
Deadwood includes wood staying, lying 
on the surface, dead roots, and stumps 
larger than or equal to diameter defi ned 
by the country.

Nežijící stojící, na půdě ležící či v půdě se 
vyskytující, která není součástí surového 
humusu. Mrtvé dřevo zahrnuje dřevo 
stojící, ležící na povrchu, mrtvé kořeny a 
pařezy o rozměrech defi novaných v rámci 
státu.

energy forest energetický les

a forest area on which woody biomass is 
grown specifi cally for its fuel value
 

les pěstovaný pouze za účelem produkce 
dřevní hmoty pro energetické účely

fi ne root drobný kořen 

root with a diameter thinner than X mm kořen o průměru menším než X mm

foliage olistění

all leaves or needles and reproductive 
organs (in some studies, reproductive 
organs are considered to be a separate 
biomass component).

veškeré jehličí nebo listy a reprodukční 
orgány (v některých studiích jsou 
reprodukční orgány vylišovány jako 
samostatná část biomasy)
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forest les

land spanning more than 0.5 hectares 
with trees higher than 5 meters and a 
canopy cover of more than 10 percent, 
or trees able to reach these thresholds 
in situ. It does not include land that is 
predominantly under agricultural or urban 
land use. Forest is defi ned by the country 
as well.

půda o rozloze více než 1 ha, se stromy 
vyššími než 5 m s pokryvností koruny více 
než 10 %, nebo se stromy schopnými 
dosáhnout těchto limitů na dané 
lokalitě, nezahrnující pozemky, které jsou 
převážně využívány jako zemědělské nebo 
zastavěné. V rámci zemí mohou být odlišné 
defi nice

forest management hospodářská úprava lesa

the practical application of biological, 
physical, quantitative, managerial, 
economic, social and policy principles 
to the regeneration, management, 
utilisation and conservation of forest to 
meet specifi c goals and objectives while 
maintaining the productivity of the forest.

praktická aplikace biologických, fyzikálních, 
manažerských, ekonomických, sociálních 
a politických zásad do obnovy, řízení, 
využívaní a ochrany lesa, které jsou v 
souladu se sociálními cíly a plány a trvale 
udržitelným hospodařením.

forest stand lesní porost

a community of trees possessing 
suffi cient uniformity in composition, 
age, arrangement or condition to be 
distinguishable from the forest or other 
growth on adjoining areas, thus forming 
a temporary silvicultural or management 
entity.

společenstvo stromů, vykazující jednotnost 
v druhové skladbě, věku, uspořádání nebo 
nacházející se v podobě jednoznačně 
odlišitelné od přiléhajících ploch díky 
čemuž vytváří přechodný hospodářský 
objekt

growing stock porostní zásoba

all the trees growing on a unit area, 
meeting specifi ed standards of species, 
size, quality, and vigour; it is generally 
expressed in terms of stem volume with 
or without bark.

objem stromů (specifi kovaných druhem, 
rozměry, kvalitou a stavem) rostoucích na 
určité jednotce plochy vyjadřující se v m3.  
Nejčastěji vyjadřována jako objem kmenů 
s kůrou či bez kůry

hardwood hroubí

Aboveground grown wood (limb-compact 
wood, tree-compact wood, bole-compact 
wood, crown compact wood) with a 
diameter over 7 cm including the bark.

nadzemní část dřevní hmoty s čepovou 
tloušťkou větší než 7 cm měřeno s kůrou
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live crown ratio ovětvení stromu

the ratio of live crown length to total tree 
height  (also crown length ratio)

Ovětvení stromu je jedním z ukazatelů 
vlastností stromu odvozený z parametrů 
stromu. Odvozuje se poměrem délky koruny 
a výšky stromu.

logging residues potěžební zbytky

forest biomass made up of tops, 
branches, broken stems, bushes and 
other material traditionally left on the 
cutting area after logging, except stumps. 
NOTE Wood residues are by-products of 
industrial processes

lesní biomasa sestávající z vrcholových 
částí stromů, větví, manipulačních zbytků 
kmenů a dalších zbytků biologického 
původ, které zůstávají na ploše po těžbě 
(nezahrnují pařezy). Pozn. Dřevní zbytky 
jsou vedlejším produktem dřevozprac. 
průmyslu.

managed forest area hospodářský les

forest area that has a documented 
management plan, aiming at defi ned 
management goals, which is periodically 
revised. 

lesní plocha, která má zdokumentovaný 
hospodářský plán s identifi kovanými cíly, 
který je pravidelně revidován 

merchantable wood zpeněžitelné dříví

obsolete term zastaralý nevhodný termín

mitigation zmírnění škod

steps taken to avoid or minimize negative 
environmental impacts. Mitigation can 
include: avoiding the impact by not taking 
a certain action; minimizing impacts by 
limiting the degree or magnitude of the 
action; rectifying the impact by repairing 
or restoring the affected environment; 
reducing the impact by protective 
steps required with the action; and 
compensating for the impact by replacing 
or providing substitute resources.

kroky, které vedou ke snižování negativního 
vlivu na životní prostředí. Mohou být pojaty 
jako: neuskutečňování některých činností 
vedoucích k poškození, minimalizace 
poškození nastavení limitů pro některé 
činnosti, nápravná opatření, snížení 
negativního vlivu využitím ochranných 
prvků činnosti, či kompenzací tedy 
náhradou zdroje.

monoculture monokultura

the cultivation of a single species crop porost, ve kterém je zastoupen pouze jeden 
druh dřeviny
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other land with tree cover ostatní půda se zastoupením stromů

land not classifi ed as “other wooded 
land”, spanning more than 0.5 hectares 
with a crown cover of more than 10% of 
trees able to reach a height of 5 meters at 
maturity. It includes groups of trees and 
scattered trees in agricultural landscapes, 
parks, gardens and around buildings, 
provided that area, height and canopy 
cover criteria are met; it also includes tree 
stands in agricultural production systems, 
for example in fruit tree plantations 
(orchards) and agroforestry systems when 
crops are grown under tree cover. Also 
includes tree plantations established 
mainly for other purposes than wood, 
such as oil palm plantations.

ostatní půda se zastoupením stromů, která 
není klasifi kována jako ostatní zalesněná 
půda, o rozloze více než 0,5 ha, se stromy, 
které jsou schopny v dospělosti dosáhnout 
výšky 5m a pokryvnosti koruny více než 10 
%. Zahrnuje skupiny stromů a roztroušené 
stromy na zemědělských půdách, v parcích, 
zahradách a aglomeracích. Zahrnuje 
také zemědělské produkční systémy 
například plantáže ovocných stromů a 
zemědělskolesní systémy (agroforestry), 
kdy jsou zemědělské plodiny pěstovány 
pod stromovým pokryvem. Také zahrnuje 
plantáže založené za účelem produkce jiné 
suroviny než je dřevo, například palmové 
plantáže určené k produkci oleje či 
olivovníkové plantáže.  

other wooded land ostatní zalesněná půda

land not classifi ed as “forest”, spanning 
more than 0.5 hectares; with trees higher 
than 5 meters and a canopy cover of 5-10 
percent, or trees able to reach these 
thresholds in situ; or with a combined 
cover of shrubs, bushes and trees above 
10 percent. It does not include land that is 
predominantly under agricultural or urban 
land use.

půda, která není klasifi kovaná jako les, o 
rozloze více než 0,5 ha, se stromy vyššími 
než 5 m s pokryvností koruny 5 - 10 %, 
nebo se stromy schopnými dosáhnout 
těchto limitů na dané lokalitě, nebo s 
kombinovanou pokryvností keřů  a stromů 
větší než 10 %. Nezahrnují se pozemky, 
které jsou převážně využívány jako 
zemědělské nebo zastavěné. V rámci zemí 
mohou být odlišné defi nice

renewable energy source obnovitelný zdroj energie

An energy source that is replenished 
continuously in nature or that is replaced 
after use through natural means. 
Sustainable energy source. Renewable 
energy sources include the sun, wind, 
water, biomass and geothermal energy.

zdroj energie, který je „doplňován „ 
přírodní cestou nebo který je nahrazen 
přírodní cestou. Trvale udržitelný zdroj. 
Obnovitelné zdroje energie jsou slunce, 
vítr, voda, biomasa a geotermální energie

root kořen
part of a plant attaching the plant to 
the growing substrate and assimilating 
nutrients and water from the substrate

část rostliny kotvící rostlinu v substrátu a 
přijímající vodu a živiny z tohoto substrátu
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rotation obmýtí

the number of years allotted to establish 
and grow a forest stand to maturity

počet let, které jsou potřebné k založení a 
růstu porostu do jeho dospělosti

rough trees netvárný strom

live trees of commercial species which 
do not contain a sawlog because of 
roughness, poor form, splits, or cracks. 
Includes all living trees of noncommercial 
species

komerčně užívaný druh stromu, který 
neobsahuje pilařskou kulatinu, neboť je 
netvárný či poškozený. Dále obsahuje 
všechny nekomerčně užívané druhy stromů

roundwood kulatina

sections of tree stems, with or without 
bark, such as logs and bolts

část kmene, v kůře či bez kůry

salvage harvesting nahodilá těžba

logging operations specifi cally designed 
to remove damaged timber (dead or in 
poor condition) and yield a wood product; 
often carried out following fi re, insect 
attack or windthrow.

těžební operace, kdy jsou zpracovávány 
poškozené stromy (mrtvé či ve velice 
špatném stavu), často se uskutečňuje po 
požárech, napadení hmyzem či poškození 
bořivými větry

sanitation treatment sanitární těžba

tree removal or other operations designed 
to reduce damage caused by forest pests 
and disease and to prevent their spread

těžba stromů a další operace uskutečněné 
za účelem snížení škod působených 
hmyzími škůdci a chorobami a za účelem 
zamezení jejich dalšího šíření

short-rotation coppice
výmladková plantáž 
rychle rostoucích dřevin

production of woody biomass, generally 
on agricultural lands, by regenerating new 
stems from the stump or roots and relying 
on rapid growth, generally over a 1 to 5 
years cycle

produkce dřevní biomasy běžně na 
zemědělských půdách, kdy obnova porostu 
je zajištěna výmladky pařezů či kořenů. 
Porost je těžen v 1-5 ti letých cyklech.

short-rotation forestry
lesní porosty rychle rostoucích dřevin, 
les s krátkým obmýtím

production of trees on forest lands that 
relies on rapid growth of individuals, 
harvested in short cycles

produkce stromů na lesních půdách, které 
dosahují rychlého růstu a jsou těženy  
v krátkých cyklech
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shrub křoviny

small woody plant (ex Genista, etc) dřeviny malého vzrůstu (příklad Genista, aj.)

slash těžební odpad

see logging residues viz. potěžební zbytky

snag souše

a dead, but standing tree from which the 
leaves and most of the branches have 
fallen

mrtvý avšak stojící strom, s opadlým listím 
a většinou větví

solid biofuel pevné biopalivo

solid fuels produced directly or indirectly 
from biomass

pevné palivo vyrobené přímo či nepřímo 
z biomasy

stand age věk porostu

the mean age of the dominant and co-
dominant trees in an even-aged stand

střední věk dominantních a 
spoludominantních stromů ve stejnověkém 
porostu

stand density zakmenění

a quantitive measure of stocking 
expressed either absolutely in terms of 
number of trees, basal area, or volume 
(with or without bark) per unit area, or 
relative to some standard condition.

poměr skutečné výčetní základny porostu 
a výčetní základny tabulkové, či jako poměr 
zásoby porostu a zásoby tabulkové

stem kmen

the principal axis of a tree, capable of 
producing sawlogs, veneer logs, large 
poles, pulpwood or other products. Stem 
does not include the stump and  it’s 
underground continuation but includes the 
tree top. 

hlavní osa stromu, která produkuje 
pilařskou kulatinu, dýhárenské výřezy, 
sloupovinu, vlákninu a další produkty. Pařez 
a kořeny nejsou součástí kmene, avšak 
koruna je brána jako součást kmene. 

stem density hustota porostu

number of stems over a specifi ed 
diameter or height per unit area; criteria 
will vary according to countries.

je defi nována počtem stromů (jedinců) 
určeného průměru či výšky na jednotku 
plochy. Kriteria jsou odlišná pro jednotlivé 
země.
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stump pařez

the woody base of the tree that remains 
upright after the rest of the tree has 
fallen as a result of decay or rotting or 
having been cut down. It includes above-
ground biomass below the stem, and 
its underground projection including the 
taproot. Lateral roots are excluded.

dřevní základ, který zůstane stát po 
oddělení kmenové části hnilobou, 
vyvrácením či těžbou. Zahrnuje nadzemní 
biomasu nacházející se pod kmenem a její 
podpovrchovou projekci včetně hlavního 
kořene. Vedlejší kořeny nejsou zahrnuty

stump-root system pařez a kořeny

includes the stump, the tap root and the 
lateral roots

zahrnuje pařez, hlavní kořen a vedlejší 
kořeny

taproot hlavní kořen

the main descending root of a tree (the 
dominant root).

hlavní sestupný kořen stromu (dominantní 
kořen)

top vrcholová část stromu (vrchol)

the upper section of the stem which 
is unsuitable for traditional industries 
(sawmills, pulp, veneer) due to its small 
diameter or high degree of branching. The 
size of the top is defi ned by local logging 
practices. 

horní sekce kmene, která je nevhodná pro 
zpracování tradičním průmyslem (pilařský, 
dýhárenský, papírenský) z důvodu malého 
průměru kmene a velkého počtu větví. 
Průměr, kde začíná vrchol, je odlišný pro 
jednotlivé země.

total tree celý (kompletní) strom

see complete tree všechny části stromu (kmen, koruna, pařez 
i kořenový systém)

unmerchantable wood neekonomické dříví

obsolete term zastaralý nevhodný termín

whole tree celistvý strom

above ground parts of tree i.e. stem, 
crown and major part of stump. Root 
system is excluded

nadzemní část stromu včetně většiny 
pařezu. Kořenový systém není zahrnut

wood fuel dřevní palivo

biofuel consisting of wood that has not 
been subject to chemical alteration

biopalivo na bázi dřeva, které nebylo 
chemicky zpracováno (upraveno)
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wood volume objem dříví

the amount of wood contained in a 
tree, stand, or forest, or parts of these, 
measured in cubic unit, with or without 
the bark

objem dřevní hmoty stromu, porostu nebo 
jejich části, měřen v kubických jednotkách 
s kůrou či bez kůry

woody biomass dendromasa (dřevní biomasa)

woody biomass from trees and shrubs, 
including the bark, that has not been 
subject to chemical alteration

dřevní biomasa ze stromů a keřů včetně 
kůry, která není předmětem další chemické 
úpravy

woody debris dřevní opad

dead woody material located above the 
soil, in various stages of decomposition, 
that is not self-supporting. (Trees and 
stumps are considered self-supporting) 
It can be divided in coarse, small and 
fi ne woody debris, with type and size 
of material in each category varying 
according to classifi cation systems.

mrtvý dřevní materiál, který se nachází na 
povrchu půdy v různých stádiích rozkladu. 
Může být dělen na hrubý, drobný a jemný 
podle typu a velikosti frakce a podle 
národních klasifi kačních systémů
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Logging

       

accumulating felling head akumulační kácecí hlavice

felling head that is able to fell and 
accumulate trees; it can be equipped 
with shear(s), chainsaw or circular saw 
(Picture 1)

harvestorová hlavice schopná akumulovat 
více těžených stromů najednou, tj. na 
vysunutí ramene hydraulického jeřábu. 

animal extraction animální soustřeďování

extracting trees or logs using animals 
(e.g., horse logging, mules, oxen, ...)

soustřeďování dříví z porostu na VM/OM za 
použití zvířat (koně, muly, sloni apod.)

assortment sortiment

classifi cation of tree section according to 
quality, species and dimensions

klasifi kace dřeví nebo štěpky, vyhovující 
požadavkům norem nebo technických 
podmínek

brash těžební zbytky

see logging residues viz. potěžební zbytky

brash mat rohož z potěžebních zbytků

logging residues which are placed on the 
trail to improve fl otation and decrease soil 
impact of machinery.

potěžební zbytky, které jsou uloženy do 
koleje stroje za účelem zvýšení fl otace a 
snížení negativního dopadu na půdu

bucking sortimentace

cutting the stem into logs or sections proces příčného dělení kmene na 
sortimenty (výřezy)

bundle balík

harvested biomass compressed into 
oblong bales and held together, e.g. by 
twine. Bundling is often used to improve 
handling and haulage characteristics of 
small trees or logging residues. 

balík (svázaných) potěžebních zbytků, 
částečně stlačených

bundler balíkovač

machine used to compact logging 
residues into bundles

stroj užívaný pro stlačení potěžebních 
zbytků do balíků standardizované velikosti 
fi xovaných svázáním
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bundling machine balíkovací stroj

see bundler viz. balíkovač

bunch svazek

a limited number of grouped trees, logs, 
tree-sections or bundles before handling 

skupina stromů, výřezů, stromových 
sekcí či stromů uložená do svazku před 
manipulací

bunching svazkování též hromádkování

accumulating trees into small piles within 
the stand before extraction

hromadění stromů/sortimentů  v porostu 
před dopravou na odvozní místo, 
nefi xovány svázáním

butt log oddenkový kus

the log taken from the base of a tree; 
often slightly irregular

výřez získaný z bazální části kmene, často 
mírně nestejnoměrný

cable yarding soustřeďování lanovkou

extracting timber/trees with a system of 
a standing skyline, cables and winches

extrakce dříví z porostu na VM/OM za 
použití lanových dopravních zařízení

cleaning pročistka

see precommercial thinning výchovné zásahy prováděné v mlazinách 
s přihlédnutím k jejich stavu a 
požadovanému hosp. cíli daného porostu. 
Těžené stromy nejsou komerčně využívány.

clear cutting holoseč

harvesting operation removing all trees 
from a stand. Some trees might be left for 
environmental or commercial reasons. 

těžební zásah do lesního porostu, kdy 
dojde k odstraňování všech stromů. Někdy 
mohou být na ploše ponechány výstavky.

combined row and selective thinning kombinovaná pročistka individuální 
a schematická

row thinning with a selective thinning 
between the rows

pěstební zásah. Pročistka, kdy jsou 
odstraněny systematicky některé řady a 
mezi řadami jsou selektivně odstraněni 
někteří jedinci.
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complete tree system metoda celých (kompletních) stromů

system for harvesting the entire tree 
including stump and coarse roots (syn. 
total tree system)

těžba celých stromů včetně pařezů a 
hrubých kořenů

crosscutting příčné rozřezání

dividing a stem into logs or sections, 
includes topping (see bucking)

rozdělení kmene příčnými řezy na 
sortimenty (výřezy), včetně odstranění 
koruny stromu

cut-to-length system metoda sortimentní

a harvesting system where trees are 
processed into logs before extraction

stromy jsou rozděleny příčnými řezy a na 
OM jsou dopravovány samostatné výřezy

debranching odvětvování

see delimbing operace, při níž se odstraňují větve

debris těžební odpad

see logging residues viz. potěžební zbytky

delimbing odvětvování

removal of branches from felled trees operace, při níž se odstraňují větve

extraction soustřeďování

transport the trees/parts of trees from 
the felling site to the landing; further 
differentiated into skidding / forwarding / 
cable yarding / helicopter extracting

primární doprava dříví od pařezu na 
odvozní místo. Dále dělena podle druhu 
použité technologie (soustřeďování 
vlečením, vyvážení, soustřeďování 
lanovkou)

extraction trail soustřeďovací linka

see strip road transportní (soustřeďovací) linka v porostu

farm tractor traktor (UKT)

machine that is purpose-built for 
agriculture but can also be used in 
forestry

univerzální kolový traktor používaný jako 
prostředek pro dopravu dříví vlečením či 
jako tažný prostředek vyvážecího vozíku

feller-buncher
káceč svazkovač, 
kácecí a svazkovací stroj

machine that is able to fell and place full 
trees in bunches

stroj, který kácí a svazkuje stromy
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feller-buncher head hlavice kácecího a svazkovacího stroje

felling head that is able to fell trees and  
put trees in bunches; it can be equipped 
with shear(s), chainsaw or circular saw

hlavice, která dokáže pokácet 
a svazkovat vytěžené stromy, může 
být vybavena nůžkami, řeťězovou nebo 
kotoučovou pilou

feller-chipper
káceč štěpkovač, kácecí a štěpkovací 
stroj

machine combining felling and chipping kombinovaný stroj, který provádí těžbu 
a přímo štěpkuje vytěžené stromy
 

felling kácení

severing standing tree from stump proces zpracování (kácení) stromů, různými 
druhy mechanizace

fi nal cutting mýtní těžba

see fi nal felling těžba zralých lesních porostů, které 
dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy 
vytěžit. Může se jednat o holosečný způsob 
či o výběrný způsob (v ČR i násečný).

fi nal felling mýtní těžba

cutting of mature trees, for stand level 
see clearcutting, for tree level see 
selective cutting

těžba zralých lesních porostů, které 
dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy 
vytěžit. Může se jednat o holosečný způsob 
či o výběrný způsob (v ČR i násečný).

forwarder vyvážecí traktor, vyvážečka

purpose built machine for forwarding 
harvested logs

vyvážecí traktor zajišťuje dopravu výřezů 
z porostu na odvozní místo. Hlavním 
pracovním nástrojem je zde hydraulický 
jeřáb s drapákem, který v porostu nakládá 
vyrobené sortimenty na ložnou plochu.

forwarding vyvážení

extracting woody material completely off 
the ground

doprava dříví z VM na OM vezením dříví 
zcela nebo zčásti naloženého

forwarding chipper štěpkovací vyvážecí traktor

forwarder with chipper and storage tank vyvážecí traktor vybavený stěpkovacím 
strojem a kontejnerem
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full tree strom (těžený)

mass of a tree above the stump. Stem and 
crown mass is included, but the stump-
root system is excluded.

hmota stromu nad pařezem, tedy kmen a 
koruna. Pařez a kořenový systém nejsou 
zahrnuty

full tree system stromová metoda

trees are felled and transported to 
roadside with branches and top intact

stromy jsou dopravovány na OM včetně 
koruny a větví, bez pařezu a kořenů

gravity extraction gravitační soustřeďování

extracting wood downhill by gravity soustřeďování dříví s využitím gravitace

harbundler kombinovaný harvestor a balíkovač

machine combining harvesting 
and bundling

kombinovaný stroj vykonávající jak těžbu 
tak balíkování

harvester harvestor

machine able to fell, delimb and crosscut 
trees

stroj, který kácí, odvětvuje a příčně 
přeřezává stromy

harvesting residues těžební zbytky

see  logging residues viz. potěžební zbytky

harwarder kombinovaný harvestor a vyvážecí traktor

machine combining harvesting 
and forwarding

kombinovaný stroj umožňující kácení, 
odvětvení, příčné přeřezávaní, ukládání 
výřezů na ložnou plochu a vyvážení na OM

helicopter extraction soustřeďování dříví vrtulníkem

extraction of woody material with a 
helicopter

vzdušná doprava dříví s využitím vrtulníků

chainsaw řetězová pila (motorová pila)

hand-held tool that is power driven 
and used for felling and processing trees

přenositelný stroj, poháněný motorem 
určený ke kácení a zpracování stromů

chip forwarder kontejnerový vyvážecí traktor

forwarder capable of transporting chips vyvážecí traktor schopný dopravovat 
desintegrovaný materiál (štěpku)
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chip harvester štěpkovací harvestor

harvesting machine which fells trees and 
chips them directly in the stand; usually 
having an integral bin for forwarding the 
chips. see also forwarding chipper. 

těžební stroj, který kácí strom v porostu a 
přímo ho štěpkuje

landing odvozní místo i horní sklad

a cleared area where timber material is 
collected during extraction in preparation 
for transport to the processing facility 
or other fi nal destination. Also used as 
a collection and depositing point for 
biomass material.

volná plocha, kde je ukládán materiál při 
soustřeďování, aby mohl být následně 
odvezen na manipulační sklad či fi nálnímu 
odběrateli (na místo určení). Také užíván 
pro skladování materiálu pro energetické 
účely. 

loader nakladač

any of a variety of machines designed 
primarily to lift and load transport 
vehicles

různé druhy stojů určené primárně ke 
zvedání a nakládání zboží (materiálu) 
určeného k odvozu.

log choker úvazek

a length of cable or chain that is wrapped 
around a log or harvested tree to secure 
the log to the winch cable of a skidder or 
to an overhead cable yarding line

lano či řetěz opásající výřez/kmen, 
následně připojen k lanu tahače či lanovky 
při soustřeďování dříví

mechanized felling mechanizovaná těžba

felling trees with machines (felling by 
harvester or feller-buncher)

těžba prováděná strojně (harvestorem, 
kácacím a hromádkovacím strojem)

mechanized skidding mechanizované přibližování

skidding of woody material using 
machines

přibližování dříví (vlečením) s využitím 
mechanizace

motor-manual felling moto-manuální těžba

felling trees by chainsaw těžba s využitím řetězové pily (nazývaná 
také těžba motorovou pilou)

multi-tree felling head víceúchopová kácecí hlavice

see accumulating felling head viz. akumulační kácecí hlavice
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pre-commercial thinning pročistka

a silvicultural treatment where a portion 
of the stand is removed and  left on the 
ground 

výchovné zásahy prováděné v mlazinách 
s přihlédnutím k jejich stavu a 
požadovanému hosp. cíli daného porostu. 
Těžené stromy nejsou komerčně využívány.

pre-concentration koncentrace

see bunching viz. svazkování (hromádkování)

processor procesor

machine that delimbs trees and crosscuts 
them into logs.

stroj, který odvětvuje strom a příčně 
přeřezává na jednotlivé výřezy

row thinning řadová pročistka

thinning where of trees  are  
systematically harvested

pročistka, kdy jsou systematicky odnímány 
celé řady

rutting vznik kolejí (kolejení)

negative impact of the machine on the 
soil when ruts are created by passing of 
the machine

negativní vliv na půdy, kdy vznikají koleje 
pojezdem strojů

selective cutting výběrná těžba

a harvesting system in a mature stand 
where a portion of the stand is removed

obnovní těžba cílových stromů při 
výběrném způsobu hospodaření

selective thinning pročistka s individuálním výběrem

thinning where selectively chosen trees 
are harvested

pročistka, kdy jsou selektivně vybírány 
stromy, které budou těženy

short-wood system metoda krátkých výřezů

see cut-to-length system viz. sortimentní metoda

skidder speciální lesní kolový tahač (SLKT)

machine equipped with a winch or 
grapple for skidding

stroj vybavený navijákem nebo drapákem 
pro vytahování dříví vlečením (smykem)

skidding přibližování (vyklizování)

extraction of woody material semi-
suspended, i.e. partially dragged on the 
ground

doprava dříví z porostu na odvozní místo 
vlečením
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skidroad linka

see strip road transportní (soustřeďovací) linka v porostu

stem length system metoda kmenová

trees are felled, delimbed and topped but 
not crosscut before extraction

stromy jsou vytěženy, odvětveny 
a začepovány. Na OM jsou dopravovány 
odvětvené kmeny.

stem system metoda kmenová

see tree length system stromy jsou vytěženy, odvětveny a 
začepovány. Na OM jsou dopravovány 
kmeny.

strip road linka

temporary extraction road (track) in the 
stand

transportní (soustřeďovací) linka v porostu

stump extraction klučení pařezů

operation consisting of extracting stump 
from the ground, either at the time of 
felling or after felling

dobývání pařezů buď přímo jako součást 
těžby nebo následně po těžbě

stump splitter štípač pařezů

machine that splits stump into two or 
more pieces along the main axis of fi bre 
direction

stroj využívaný ke štípání pařezů v podélné 
ose vláken na dva či více kusů

terrain classifi cation terénní klasifi kace

description of the terrain used as decision 
support tool for machine accessability. 
Usually divided into classes according to 
slope, ground roughness and soil bearing 
capacity.

zjednodušený popis terénu (nejčastěji 
pomocí kódů) sloužící jako podpora v 
rozhodovacím procesu dostupnosti strojů. 
Běžně klasifi kující terén podle svažitosti, 
únosnosti půdy a překážek.

thinning probírka (pročistka)

silvicultural treatment removing 
a proportion of the trees to improve 
growth of remaining trees

pěstební zásah, při kterém dochází 
k odstranění části stromů
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thinning to waste probírka (pročistka) bez užitku

see pre-commercial thinning viz. pročistka

topping čepování, odstranění vrcholové části

remove the top of a tree odstranění koruny stojících či ležících 
stromů 

total tree system metoda celých (kompletních) stromů

see complete tree system těžba celých stromů včetně pařezů 
a hrubých kořenů

tree extractor trhač stromů

complete tree harvesting machine which 
uproots the tree from the ground with its 
roots included

stroj, který vytrhává celé stromy z půdy 
včetně pařezu a kořenů. Také metoda 
celých stromů.

tree length system metoda stromových délek

see stem length system viz. kmenová metoda

uprooting vytrhávání stromů

see complete tree system viz. metoda celých stromů

whole-tree harvesting těžba celistvých stromů

see  whole-tree system viz. metoda celistvých stromů

whole-tree system metoda celistvých stromů

full trees including most of the stump are 
removed to roadside for processing and 
utilization

těžba nadzemní části stromů včetně 
většiny pařezu
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Processing

conescrew chipper šneková sekačka

in a conescrew chipper, wood is chipped 
by a conic running screw which is set in 
a conic feed hopper. Wood is grabbed by 
the front of the cone while rotating and 
chipped under constant traction.

sekací agregát v podobě šroubovice se 
stoupajícím průměrem. Při otáčení se 
postupně zařezává do dřeva a zároveň 
si dřevo podává k většímu průměru. 
Délka frakcí štěpky je dána stoupáním 
šroubovice.

comminution desintegrace/rozmělňování

size reduction of biomass to make it 
suitable as fuel and/or more easy to 
transport

rozmělňování, redukce velikosti vyhovující 
pro využití jako palivo či za účelem snazší 
dopravy.

crusher drtič

machine for crushing stroje používané k drcení

crushing drcení

reducing woody material in size by 
beating with blunt tools (hammer, 
chains…). The fi nal product is called 
hogfuel

desintegrace dřevních materiálů tupými 
nástroji (kladiva, řetězy...), výsledným 
produktem jsou nestejnoměrné štěpky (drť).

debarker odkorňovač

machine designed to remove the bark 
from trees, treelengths or roundwood

stroj konstruovaný k odkorňování stromů, 
kmenů či výřezů

debarking odkorňování

removing the bark from felled trees, logs 
or timber

odstraňování kůry z vytěžených stromů, 
kmenů či výřezů

disc chipper disková sekačka

device in which the wood is comminuted 
by one or more knives. The knives are 
attached on the radial sitting fl ywheel. 
The wood is pulled in by feeding rolls. 
The feeding rolls are set parallel to 
the fl ywheel, and the wood is pulled in 
crosswise. 

dřevo je desintegrováno jedním nebo více 
noži. Nože jsou umístěny na rotujícím disku 
a dřevní materiál je tlačen podávacími 
válečky, které jsou umístěny paralelně 
k disku.
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disc screen diskový (kotoučový) třídič

device for screening with several axles 
which are placed horizontally next to 
each other. Attached to these axles are 
polygonal or star shaped discs (star 
screen). Only oversized particles are 
transported to the end of the screen  by 
the rotation of the axles

zařízení pracuje na principu řady rotujících 
hřídelí umístěných horizontálně vedle sebe, 
na nichž jsou připevněny polygonické disky 
nebo hvězdice (hvězdicový třídič). Pouze 
frakce přesahující svými rozměry možnost 
propadnutí mezi disky jsou dopraveny až na 
konec třídiče.

drum chipper bubnová sekačka

device which contains full length or 
shiftable segmented blades which are 
attached to the compact or hollow 
drum that is rotating. The drum is fed 
perpendicular to the drum axis.

štěpkovací agregát je tvořen noži 
umístěnými na bubnu. Nože jsou buď po 
celé délce bubnu, nebo jsou stavitelné. 
Dřevní materiál je tlačen kolmo na osu 
bubnu. Velikost frakce je nastavitelná.

drum screen bubnový třídič

device for screening with rotating 
cylindrical screens used to separate 
material into size classes. Different 
screen size can be distributed along the 
direct axis, fi nally coarse fraction exiting 
on the end of cylinder

zařízení pracuje na principu válcovitého 
síta, které se pod mírným sklonem otáčí 
kolem podélné osy. Při dostatečné délce 
válce mohou být použita různá síta pro 
vytřídění vyššího počtu velikostních frakcí. 
Pouze frakce přesahující svými rozměry 
možnosti otvorů síta je dopravena na konec 
třídiče.

fl at screen lineární třídič

a device for screening  set in a swinging, 
circular motion (rotary/oscillating screen) 
or vibrating (vibrating screen) 

zařízení schopné separace štěpky a pilin 
krouživým či vibračním pohybem

grinder mlýn

machine comminuting material by 
plenty of small edges placed on rotating 
cylinder, rotated milling cutter or rotated 
hammers . Very often used for purposely 
done secondary comminution or hogfuel 
processing. 

stroj desintegrující materiál mnoha malými 
ostřími umístěnými na rotujícím válci, 
rotující frézou či rotujícími kladívky. 
Velmi často užíván pro úmyslnou 
sekundární desintegraci (pro peletování či 
briketování) či pro desintegraci zmetkové 
drti.
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grinding broušení/strouhání/mletí

general term. Grinding is an abrasive 
process using grinding wheel as the 
cutting tool.

obecný termín. Jedná se o brusný proces 
využívající brusný kotouč jako obráběcí 
nástroj. V oblasti zpracování biomasy se 
jedná spíše o mletí.

hammermill kladívkový mlýn

type of crusher mainly used for secondary 
comminution

typ drtiče, který je nejčastěji používán 
pro sekundární desintegraci (rozměrově 
nevyhovující frakce)

hogfuel drť 

small and irregular pieces of wood 
occurred during comminution. (Also term 
in North America for crushed material, 
usually bark which is by-product of wood 
industry)

malé a nesourodé části dřeva vzniklého 
při desintegraci. (Také termín v severní 
Americe pro drť vyráběnou nejčastěji z 
kůry jako vedlejší produkt dřevařského 
průmyslu).
 

hogger drtič kůry

machine hogging the bark in wood 
industries, in North America

název pro stroj užívaný k drcení kůry v 
dřevařském průmyslu v severní Americe

chipper (chipping machine) sekačka (štěpkovací stroj)

machine used for comminuting wood 
into chips. There are different types of 
chippers on the market such as disc 
chipper, drum chipper, conescrew chipper, 
etc. All can be of different size, self 
propelled or externally powered.

stroj, který  desintegruje dřevo na štěpku, 
na trhu existují různé typy sekaček např. 
disková, bubnová, šneková

chipping štěpkování

process of producing chips proces výroby štěpky

chips štěpka

the particles produced when woody 
biomass is comminuted using sharp tools. 
Average chip size may be controlled, but a 
distribution of particle sizes is inevitable. 
Generally divided into white chips, brown 
chips, green chips.

části dřevní biomasy desintegrované 
ostrými nástroji. Rozměry štěpky je možné 
kontrolovat avšak podíl jednotlivých 
velikostních frakcí nikoliv. Obecně dělena 
na bílou, hnědou, zelenou štěpku. 
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oscillating screen kmitační třídič

see fl at screen viz. lineární třídič

rotary screen rotační třídič

see fl at screen viz. lineární třídič

screen třídič

device separating chips into different size 
categories

zařízení pro roztřízení desintegrovaného 
materiálu na různé velikostní frakce

screening třídění

separating particles in size classes separace částic materiálu podle velikosti

screw chipper šroubová sekačka

see conescrew chipper viz. šneková sekačka

seasoning prosychání

natural drying of the woody biomass 
before a treatment or use

přirozené sušení biomasy před dalším 
zpracováním

shredder rozvlákňovač

a machine that comminutes biomass into small 
pieces by crushing  wood  into small pieces 
by tearing implements or a ridge shaped disc 
(jagged edge) placed on one or more parallel 
axles rotating against each other

stroj, který desintegruje biomasu na malé 
části trhacími nástroji či hřebenovitě 
ostřenými disky, umístěnými na jedné či více 
paralelních osách otáčejících se proti sobě.

shredding rozvlákňování

tearing woody material into small pieces trhání dřevního materiálu na malé části

spiral head splitter kuželová štípačka

piece of log is pressed against the 
rotating spiral head cross to fi bre 
orientation

poleno (výřez) je tlačeno proti rotujícímu 
kuželu kolmo k hlavní ose (orientaci) vláken

splitter štípací stroj (štípačka)

machine which splits pieces of log along 
fi bre direction; the most frequent types 
are wedge splitter, spiral head splitter 
and wheel splitter

stroj štípající polena podél vláken. 
Nejčastěji jsou užívány klínové, spirálové a 
kolesové štípačky.
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splitting štípání

dividing pieces of log (normally up to 1 m 
length) along fi bre direction

dělení krátkých výřezů podél vláken (běžně 
do 1m délky)

star screen hvězdicový třídič

see disc screen viz. diskový třídič

stump grinder pařezová fréza

machine used to comminute stumps by 
abrading them with segments placed on 
rotating disc

stroj užívaný pro desintegraci pařezů. 
Pracovním nástrojem jsou segmenty 
umístěné na rotujícím disku.

trommel bubnový třídič

see drum screen zařízení pracuje na principu válcovitého 
síta, které se pod mírným sklonem otáčí 
kolem podélné osy. Při dostatečné délce 
válce mohou být použita různá síta pro 
vytřídění vyššího počtu velikostních frakcí. 
Pouze frakce přesahující svými rozměry 
možnosti otvorů síta je dopravena na konec 
třídiče.

vibrating screen vibrační třídič

see fl at screen viz. lineární třídič

wedge splitter klínová štípačka

device for splitting wood by forcing a 
metal wedge into the piece of log or by 
pressing the piece of log against the fi xed 
metal wedge along the fi bre direction

kovový klín je tlačen do polena, popřípadě 
poleno do klínu, čímž je poleno rozštípnuto 
podél vláken

wheel splitter kolesová štípačka

metal wedge mounted on rotating wheel 
splitting the piece of log with dynamic 
force

kovový klín je umístěn na obvodu rotujícího 
kola. Dynamická sílá potom štípe špalíky 
(polena).
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Haulage

articulated truck tahač návěsů

vehicle which has a permanent or 
semi-permanent pivoting joint in its 
construction (fi fth wheel)

stroj, který je trvale nebo dočasně vybaven 
točnicí umožňující připojení a tažení 
návěsu.

backhauling zpětné vytížení

ratio between empty and loaded 
kilometres

poměr mezi prázdnými a plnými kilometry 
při odvozu dříví

dolly dolly (točnicový přívěs)

is a small trailer that can be coupled to 
a truck or trailer so as to support a semi-
trailer. The dolly is equipped with a fi fth 
wheel to which the semi-trailer is coupled 
(European Modular System).

malý přívěs vybavený točnicí pro připojení 
návěsu (Pozn. více European Modular 
System - evropský modulární systém).

forest road lesní cesta

roads built to get access into the forest 
area used for woody product transport. 
They are divided into classes according to 
road standard

cesty za účelem zpřístupnění lesa určené k 
dopravě materiálu i osob. Jsou děleny do 
tříd podle úrovně.

haulage odvoz

operation consisting from loading woody 
material at the roadside and delivering 
it to costumer or timber terminal and 
unloading. Long distance transport.

operace, při které je dřevní materiál 
naložen, přepraven k odběrateli či na sklad 
a následně vyložen. Jedná se o dopravu na 
dlouhé vzdálenosti

pole trailer polopřívěs

trailer usually equipped with telescopic 
pole to be linked with truck when empty. 
When loaded often only the cargo is the 
link and steers the trailer 

přívěsy na dopravu dlouhého materiálu. 
Náklad spočívá jednou částí na tažném 
vozidle a druhou na polopřívěsu. Spojení 
mezi polopřívěsem a tažným vozidlem 
zprostředkovává vlastní náklad...

rigid truck nákladní vůz

motor vehicle designed to transport cargo 
on own loading area, possibly capable to 
couple with trailer.

stroj schopný převážet zboží na vlastní 
ložné ploše, schopný tažení přípojného 
vozidla
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semi-trailer návěs

is a trailer without a front axle. A large 
proportion of its weight is supported 
either by a road tractor or by a detachable 
front axle assembly known as a dolly.

nemotorové vozidlo přední části uloženy 
na tahači návěsů, nesou tedy schopny nést 
náklad samostatně

semi-trailer truck tahač návěsů

see articulated truck stroj, který je trvale nebo dočasně vybaven 
točnicí umožňující připojení a tažení 
návěsu.

trailer přívěs

generally an unpowered vehicle pulled by 
a powered vehicle (rigid truck)

nemotorové vozidlo připojitelné a tažené 
motorové vozidlo, nesou náklad zcela 
samostatně
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Units 

absolute dry absolutně suché

biofuel with total moisture content of 0% 
(see dry basis) 

stav, při kterém má biopalivo vlhkost 0 %

air dried basis na vzduchu proschlé

condition in which the solid biofuel is in 
equilibrium with the atmospheric humidity

stav, při kterém je pevné biopalivo o stejné 
vlhkosti jako okolní atmosféra

as received na vstupu

calculation basis for material at delivery
 

hodnoty vztaženy ke stavu materiálu na 
vstupu

as received basis stav na vstupu

see as received viz. na vstupu

ash content obsah popela

see total ash (%) viz celkový obsah popela

bark content as received basis obsah kůry na příjmu

ratio of bark to total weight as 
received (%)

poměr hmotnosti kůry a celkové hmotnosti 
na příjmu (%)

bark content on dry basis obsah kůry v sušině

ratio of bark to mass on dry basis (%) poměr hmotnosti kůry a celkové hmotnosti 
paliva v sušině

basic density základní objemová hmotnost

ratio of the mass on dry basis and the 
solid volume on green basis (kg/m3)

poměr hmotnosti sušiny ku objemu 
čerstvého materiálu (kg/m3)

bone dry tonne tuna sušiny

see oven dry tonne (bdt) hmotnostní jednotka, kdy je materiál 
vysušen za defi novaných podmínek (pozn. 
Pozor nejedná se o absolutně suchý 
materiál)
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british thermal unit britská energetická jednotka (Btu)

a unit of heat energy equal to the heat 
needed to raise the temperature of one 
pound of water one degree Fahrenheit at 
one atmosphere pressure (Btu). Obsolete 
term

jednotka energie, která je rovna teplu 
potřebnému ke zvýšení teploty o jeden 
stupeň Fahrenheita jedné pinty vody za 
stejného atmosferického tlaku (1 Btu = 
1055 J). Nevhodná jednotka

bulk density sypná hmotnost

mass of a portion of a solid biofuel 
divided by its bulk volume (kg/m3 bv)

poměr mezi hmotností a prostorem, který 
palivo zaujímá (kg/prms)

bulk volume sypný objem

volume of a material including space 
between the particles (m3 bv)

objem sypaného materiálu včetně prostoru 
mezi částicemi (prms - prostorový metr 
sypaný)

calorifi c value výhřevnost

energy amount per unit mass or volume 
released on complete combustion. NOTE 
See also gross calorifi c value, energy 
density, net calorifi c value, and net 
calorifi c value as received  (MJ/kg)

energie uvolněná při spálení objemové 
či hmotnostní jednotky (hlouběji čisté/
hrubé spalné teplo, čistá/hrubá výhřevnost 
paliva)

density hustota

ratio of mass to volume. (NOTE  It must 
always be stated whether the density 
refers to the density of individual particles 
or to the bulk density of the material and 
whether the mass of water in the material 
is included) See basic density and bulk 
density (particle density). (kg/m3)

poměr hmotnosti a objemu. Pozn. Vždy 
musí být uvedeno, jestli se jedná o hustotu 
jednotlivých částic, anebo o objemovou 
hmotnost materiálu a dále jaký je obsah 
vody. Více objemová hmotnost či sypná 
hmotnost

diameter in breast height průměr v prsní výšce

the diameter of a tree measured 1.3 
metres above the ground. (DBH)

průměr stromu měřený ve výšce 1,3 metrů 
nad zemí

dry basis suchá báze

calculation basis in which the solid 
biofuel is absolute dry (%)

hodnoty vztaženy k absolutně suché bázi 
materiálu
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dry matter sušina

material after removal of moisture under 
specifi c conditions 

hmota, která zůstane po sušení za přesně 
specifi kovaných podmínek

dry matter content obsah sušiny

proportion of dry matter in the total 
material on mass basis (%)

podíl sušiny v jednotce sledovaného 
materiálu (%)

energy density energetický obsah

ratio of net energy content and bulk 
volume. NOTE The energy density is 
calculated using the net calorifi c value 
determined and the bulk density. (MJ/
m3 bv)

podíl obsahu energie v prostorové 
jednotce. Je kalkulován jako poměr čisté 
výhřevnosti a sypného objemu (MJ/prms)

fresh čerstvý (zelený)

see green stav materiálu, kdy se jeho kvalitativní 
znaky výrazně nezměnili oproti stavu, kdy 
byl těžen

green čerstvý (zelený)

material of which quality has not 
signifi cantly changed since harvesting

stav materiálu, kdy se jeho kvalitativní 
znaky výrazně nezměnili oproti stavu, kdy 
byl těžen

green basis čerstvá báze (zelená báze)

see wet basis stav, kdy vlhkost materiálu odpovídající 
hodnotám v okamžiku těžby

green content obsah zelené frakce

ratio of the amount of needles and 
leaves in the fuel and the total weight as 
received (%)

podíl obsahu jehličí a listí (zelené frakce) z 
celkové hmotnosti paliva při dodání (%)

green metric tonne tuna v čerstvém stavu

metric tonne of green material hmotnostní jednotka materiálu v čerstvém 
stavu
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gross calorifi c value hrubá výhřevnost

defi ned as the amount of heat released 
by a specifi ed quantity (initially at 25°C) 
once it is combusted and the products 
have returned to a temperature of 25°C, 
which takes into account the latent heat 
of vaporization of water in the combustion 
products. (MJ/kg)

výhřevnost, která zahrnuje uvolněnou 
energii při spalování při tlaku 101,325 kPa 
za předpokladu, že se výsledné produkty 
spalování ochladí na teplotu jakou měli 
před spálením (25oC) a voda obsažená ve 
spalinách je v kapalném stavu

gross density hrubá hustota

see particle density viz. objemová hustota částic

gross heating value hrubé spalné teplo

see gross calorifi c value viz. hrubá výhřevnost

heating value spalné teplo

see calorifi c value viz. výhřevnost

higher heating value horní výhřevnost

see gross calorifi c value viz. hrubá výhřevnost

loose volume sypaný objem

see bulk volume objem sypaného materiálu včetně prostoru 
mezi částicemi (prms - prostorový metr 
sypaný)

lower heating value dolní výhřevnost

see net calorifi c value viz. čistá výhřevnost

mass hmotnost

see weight základní jednotka soustavy SI

moisture content dry basis absolutní vlhkost

amount of moisture as a ratio of the dry 
weight (%)

vlhkost kalkulovaná poměrem k obsahu 
sušiny w=(m1-m2)/m2 *100 (%), kde m1 
- hmotnost vzorku před vysušením, m2 - 
hmotnost vzorku po vysušení, w - vlhkost 
dřeva
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moisture content wet basis relativní vlhkost

amount of moisture as a ratio of the total 
weight including water (at a specifi ed 
moment, for instance as received). (%)

vlhkost kalkulovaná poměrem k aktuální 
hmotnosti (ve specifi cký čas, například na 
příjmu) w = (m1-m2) / m1*100 (%), kde 
m1 - hmotnost vzorku před vysušením, m2 - 
hmotnost vzorku po vysušení, w - vlhkost dřeva

net calorifi c value čistá výhřevnost

defi ned as the amount of heat released by 
combusting a specifi ed quantity (initially 
at 25°C) and returning the temperature of 
the combustion products to 150°C, which 
assumes the latent heat of vaporization 
of water in the reaction products is not 
recovered. (MJ/kg)

výhřevnost, která zahrnuje uvolněnou 
energii při spalování při tlaku 101,325 kPa 
za předpokladu, že se výsledné produkty 
spalování ochladí na teplotu, jakou měli 
před spálením (25oC) a voda obsažená 
ve spalinách je v plynném stavu. Pozn. 
Čistá výhřevnost je tedy nižší o energii 
potřebnou na odpaření vody. Tato energie 
má hodnotu 2,5 MJ na každý kilogram vody 
ve spalinách.

net heating value čisté spalné teplo

see net calorifi c value viz. čistá výhřevnost

oven-dry tonne tuna sušiny

unit of mass at the moisture content 
after removal of moisture under specifi c 
conditions (odt)

hmotnostní jednotka, kdy je materiál 
vysušen za defi novaných podmínek 

particle density objemová hustota částic

ratio of the mass of a solid wooden body 
and its volume with a moisture content as 
received. (kg/m3)

poměr hmotnosti pevné dřevní frakce 
a objemu při vlhkosti na vstupu

particle size velikost částic

size of the fuel particle as determined. 
NOTE Different methods of determination 
may give different results. (mm)

velikost částic v palivu. Pozor: odlišné 
metody zjišťování velikosti částic mohou 
ovlivnit výsledek

particle size distribution rozložení velikosti částic

proportions of various particle sizes in a 
solid biofuel (%)

podíl jednotlivých velikostních frakcí v 
pevném biopalivu
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particle‘s cross-sectional area průřezová plocha částice

maximum area perpendicular to the 
length axis of a particle (m2)

největší plocha kolmo na podélnou osu 
částice

solid volume objem 

volume of individual particles (m3 s) objem jednotlivých částí tzv. plnometr (m3)

stacked volume prostorový objem

volume of stacked wood including the 
space between the logs (m3 st)

objem hráně včetně volných míst mezi 
výřezy tzv. prostorák (prm)

total ash celkový obsah popela

mass of inorganic residue remaining 
after combustion of a fuel under specifi ed 
conditions, typically expressed as a 
percentage of the mass of dry matter in 
fuel (%)

hmotnost anorganických zbytků, které 
zůstanou po spálení paliva za stanovených 
podmínek. Běžně vyjadřovány jako podíl 
sušiny paliva (%)

total moisture celková vlhkost

moisture in fuel removable under specifi c 
conditions (%)

množství vody v palivu, které je 
odejmutelné při specifi ckých podmínkách

water content obsah vody

see moisture content (wet basis) viz. absolutní či relativní vlhkost

weight hmotnost

 SI unit measured in kilograms základní jednotka soustavy SI

wet basis čerstvá báze

condition based on fresh material at 
specifi c total moisture 

stav, kdy vlhkost materiálu odpovídající 
hodnotám v okamžiku těžby
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ČESKO - ANGLICKÁ ČÁST

Charakteristika porostu a zdrojů

biomasa biomass

jakýkoliv organický materiál, který je 
obnovitelný, včetně zemědělských plodin 
a stromů, dřevo a zbytky dřeva, rostliny 
(včetně vodních), traviny, zvířecí mrva, 
organicky domovní odpad a další. Biomasa 
je obecně produktem fotosyntézy.

any organic matter that is available on a 
renewable or recurring basis, including 
agricultural crops and trees, wood and 
wood residues, plants (including aquatic 
plants), grasses, animal manure, municipal 
residues, and other residue materials. 
Biomass is generally produced in a 
sustainable manner from water and carbon 
dioxide by photosynthesis.

biopalivo biofuel

palivo vyrobené přímo či nepřímo z 
biomasy

fuel produced directly or indirectly from 
biomass

celistvý strom whole tree

nadzemní část stromu včetně většiny 
pařezu. Kořenový systém není zahrnut

above ground parts of tree i.e. stem, crown 
and major part of stump. Root system is 
excluded.

celý (kompletní) strom complete tree

všechny části stromu (kmen, koruna, pařez 
i kořenový systém)

the tree with all its parts (stem, crown and 
stump-root system)

dendromasa (dřevní biomasa) woody biomass

dřevní biomasa ze stromů a keřů včetně 
kůry, která není předmětem další 
chemické úpravy

woody biomass from trees and shrubs, 
including the bark, that has not been 
subject to chemical alteration

drobný kořen fi ne root

kořen o průměru menším než X mm root with a diameter thinner than X mm
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dřevní hmota větví branchwood

podíl dřeva ve větvi the woody portions of a branch.

dřevní opad woody debris

mrtvý dřevní materiál, který se nachází na 
povrchu půdy v různých stádiích rozkladu. 
Může být dělen na hrubý, drobný a jemný 
podle typu a velikosti frakce a podle 
národních klasifi kačních systémů

dead woody material located above the 
soil, in various stages of decomposition, 
that is not self-supporting. (Trees and 
stumps are considered self-supporting) 
It can be divided in coarse, small and 
fi ne woody debris, with type and size 
of material in each category varying 
according to classifi cation systems.

dřevní palivo wood fuel

biopalivo na bázi dřeva, které nebylo 
chemicky zpracováno (upraveno)

biofuel consisting of wood that has not 
been subject to chemical alteration

ekvivalent oxidu uhličitého (CO2ekv) carbon dioxide equivalent (CO2eq)

jednotka, která vyjadřuje skleníkový plyn v 
poměru k oxidu uhličitému, je kalkulována 
jako hmotnost daného skleníkového 
plynu násobená jeho potenciálem vyvolat 
skleníkový efekt.  Pozn.: V současnosti se 
používá přepočet v poměru:
1 t N2O = 310 t (CO2ekv)

a unit that expresses any greenhouse gas 
in terms of carbon dioxide, calculated 
using the mass of a given greenhouse gas 
multiplied by its global warming potential.

energetický les energy forest

les pěstovaný pouze za účelem produkce 
dřevní hmoty pro energetické účely

a forest area on which woody biomass is 
grown specifi cally for its fuel value 

hlavní kořen taproot

hlavní sestupný kořen stromu (dominantní 
kořen)

the main descending root of a tree (the 
dominant root).

hospodářská úprava lesa forest management 

praktická aplikace biologických, 
fyzikálních, manažerských, ekonomických, 
sociálních a politických zásad do obnovy, 
řízení, využívaní a ochrany lesa, které 
jsou v souladu se sociálními cíly a plány a 
trvale udržitelným hospodařením.

the practical application of biological, physical, 
quantitative, managerial, economic, social 
and policy principles to the regeneration, 
management, utilisation and conservation of 
forest to meet specifi c goals and objectives 
while maintaining the productivity of the forest.
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hospodářský les managed forest area

lesní plocha, která má zdokumentovaný 
hospodářský plán s identifi kovanými cíly, 
který je pravidelně revidován 

forest area that has a documented 
management plan, aiming at defi ned 
management goals, which is periodically 
revised. 

hroubí hardwood

nadzemní část dřevní hmoty s čepovou 
tloušťkou větší než 7 cm měřeno s kůrou

aboveground grown wood (limb-compact 
wood, tree-compact wood, bole-compact 
wood, crown compact wood) with a 
diameter over 7 cm including the bark.

hustota porostu stem density

je defi nována počtem stromů (jedinců) 
určeného průměru či výšky na jednotku 
plochy. Kriteria jsou odlišná pro jednotlivé 
země

number of stems over a specifi ed diameter 
or height per unit area; criteria will vary 
according to countries.

kmen stem

hlavní osa stromu, která produkuje 
pilařskou kulatinu, dýhárenské výřezy, 
sloupovinu, vlákninu a další produkty. 
Pařez a kořeny nejsou součástí kmene, 
avšak koruna je brána jako součást 
kmene. 

the principal axis of a tree, capable of 
producing sawlogs, veneer logs, large 
poles, pulpwood or other products. Stem 
does not include the stump and  it’s 
underground continuation but includes the 
tree top. 

koloběh uhlíku carbon cycle

termín vysvětlující tok uhlíku systémem. 
Koloběh uhlíku v lese se zabývá pouze 
tokem uhlíku v lesním ekosystému. 
Globální koloběh uhlíku se zabývá tokem 
uhlíku v zemské atmosféře, oceánech, 
lese a ostatních ekosystémech.

the term used to describe the fl ow of 
carbon through a system. The forest carbon 
cycle refers to the fl ow of carbon through a 
forest ecosystem. The global carbon cycle 
refers to the fl ow of carbon through the 
Earth’s atmosphere, oceans, forests, and 
other terrestrial ecosystems.

koruna crown

část stromu nesoucí větve (živé 
i odumřelé), listy a reprodukční orgány

the part of a tree bearing branches (live 
and dead), foliage and reproductive organs 
of the tree



(44) CHARAK TERISTIK A POROSTU A ZDROJŮ

kořen root

část rostliny kotvící rostlinu v substrátu 
a přijímající vodu a živiny z tohoto 
substrátu

part of a plant attaching the plant to 
the growing substrate and assimilating 
nutrients and water from the substrate

kruhová základna basal area

plocha příčného průřezu kmene, dřeviny 
či porostu měřená ve výšce 1,3 m. 
Označována G, kdy výsledek je v m2/
ha. Často pro zjednodušení zjišťována 
relaskopickou metodou

the area of a cross-section of a tree, 
normally measured at breast height (1.30 
m), over bark. The stand basal area, a 
sum of all such cross-section areas, is a 
measure of stand density as square metres 
per hectare, and often estimated by a 
relascope. (m2/ha)

křoviny shrub

dřeviny malého vzrůstu (příklad Genista, aj.) small woody plant (ex Genista, etc)

kulatina roundwood

část kmene, v kůře či bez kůry sections of tree stems, with or without 
bark, such as logs and bolts

les forest

půda o rozloze více než 1 ha, se stromy 
vyššími než 5 m s pokryvností koruny více 
než 10 %, nebo se stromy schopnými 
dosáhnout těchto limitů na dané 
lokalitě, nezahrnující pozemky, které jsou 
převážně využívány jako zemědělské 
nebo zastavěné. V rámci zemí mohou být 
odlišné defi nice

land spanning more than 0.5 hectares with 
trees higher than 5 meters and a canopy 
cover of more than 10 percent, or trees 
able to reach these thresholds in situ. It 
does not include land that is predominantly 
under agricultural or urban land use. Forest 
is defi ned by the country as well.

lesní porost forest stand

společenstvo stromů, vykazující 
jednotnost v druhové skladbě, věku, 
uspořádání nebo nacházející se v podobě 
jednoznačně odlišitelné od přiléhajících 
ploch díky čemuž vytváří přechodný 
hospodářský objekt

a community of trees possessing 
suffi cient uniformity in composition, 
age, arrangement or condition to be 
distinguishable from the forest or other 
growth on adjoining areas, thus forming 
a temporary silvicultural or management 
entity.
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lesní porosty rychle rostoucích dřevin, les 
s krátkým obmýtím

short-rotation forestry

produkce stromů na lesních půdách, které 
dosahují rychlého růstu a jsou těženy  
v krátkých cyklech

production of trees on forest lands that 
relies on rapid growth of individuals, 
harvested in short cycles

monokultura monoculture

porost, ve kterém je zastoupen pouze 
jeden druh dřeviny

the cultivation of a single species crop

mrtvé dřevo deadwood

nežijící stojící, na půdě ležící či v půdě se 
vyskytující, která není součástí surového 
humusu. Mrtvé dřevo zahrnuje dřevo 
stojící, ležící na povrchu, mrtvé kořeny a 
pařezy o rozměrech defi novaných v rámci 
státu.

all non-living woody biomass not contained 
in the litter, either standing, lying on the 
ground, or in the soil. Deadwood includes 
wood staying, lying on the surface, dead 
roots, and stumps larger than or equal to 
diameter defi ned by the country.

nahodilá těžba salvage harvesting

těžební operace, kdy jsou zpracovávány 
poškozené stromy (mrtvé či ve velice 
špatném stavu), často se uskutečňuje po 
požárech, napadení hmyzem či poškození 
bořivými větry

logging operations specifi cally designed to 
remove damaged timber (dead or in poor 
condition) and yield a wood product; often 
carried out following fi re, insect attack or 
windthrow.

neekonomické dříví unmerchantable wood

zastaralý nevhodný termín obsolete term

netvárný strom rough trees

komerčně užívaný druh stromu, který 
neobsahuje pilařskou kulatinu, neboť je 
netvárný či poškozený. Dále obsahuje 
všechny nekomerčně užívané druhy 
stromů

live trees of commercial species which 
do not contain a sawlog because of 
roughness, poor form, splits, or cracks. 
Includes all living trees of noncommercial 
species

objem dříví wood volume

objem dřevní hmoty stromu, porostu nebo 
jejich části, měřen v kubických jednotkách 
s kůrou či bez kůry

the amount of wood contained in a 
tree, stand, or forest, or parts of these, 
measured in cubic unit, with or without 
the bark
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obnovitelný zdroj energie renewable energy source

zdroj energie, který je „doplňován „ 
přírodní cestou nebo který je nahrazen 
přírodní cestou. Trvale udržitelný zdroj. 
Obnovitelné zdroje energie jsou slunce, 
vítr, voda, biomasa a geotermální energie

an energy source that is replenished 
continuously in nature or that is replaced 
after use through natural means. 
Sustainable energy source. Renewable 
energy sources include the sun, wind, 
water, biomass and geothermal energy.

obmýtí rotation

počet let, které jsou potřebné k založení a 
růstu porostu do jeho dospělosti

the number of years allotted to establish 
and grow a forest stand to maturity

olistění foliage

veškeré jehličí nebo listy a reprodukční 
orgány (v některých studiích jsou 
reprodukční orgány vylišovány jako 
samostatná část biomasy)

all leaves or needles and reproductive 
organs (in some studies, reproductive 
organs are considered to be a separate 
biomass component).

ostatní půda se zastoupením stromů other land with tree cover

ostatní půda se zastoupením stromů, 
která není klasifi kována jako ostatní 
zalesněná půda, o rozloze více než 0,5 ha, 
se stromy, které jsou schopny v dospělosti 
dosáhnout výšky 5m a pokryvnosti 
koruny více než 10 %. Zahrnuje 
skupiny stromů a roztroušené stromy 
na zemědělských půdách, v parcích, 
zahradách a aglomeracích. Zahrnuje 
také zemědělské produkční systémy 
například plantáže ovocných stromů a 
zemědělskolesní systémy (agroforestry), 
kdy jsou zemědělské plodiny pěstovány 
pod stromovým pokryvem. Také zahrnuje 
plantáže založené za účelem produkce 
jiné suroviny než je dřevo, například 
palmové plantáže určené k produkci oleje 
či olivovníkové plantáže.  

land not classifi ed as “other wooded 
land”, spanning more than 0.5 hectares 
with a crown cover of more than 10% of 
trees able to reach a height of 5 meters at 
maturity. It includes groups of trees and 
scattered trees in agricultural landscapes, 
parks, gardens and around buildings, 
provided that area, height and canopy 
cover criteria are met; it also includes tree 
stands in agricultural production systems, 
for example in fruit tree plantations 
(orchards) and agroforestry systems when 
crops are grown under tree cover. Also 
includes tree plantations established 
mainly for other purposes than wood, such 
as oil palm plantations.
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ostatní zalesněná půda other wooded land

půda, která není klasifi kovaná jako les, o 
rozloze více než 0,5 ha, se stromy vyššími 
než 5 m s pokryvností koruny 5 - 10 %, 
nebo se stromy schopnými dosáhnout 
těchto limitů na dané lokalitě, nebo s 
kombinovanou pokryvností keřů  a stromů 
větší než 10 %. Nezahrnují se pozemky, 
které jsou převážně využívány jako 
zemědělské nebo zastavěné. V rámci zemí 
mohou být odlišné defi nice

land not classifi ed as “forest”, spanning 
more than 0.5 hectares; with trees higher 
than 5 meters and a canopy cover of 5-10 
percent, or trees able to reach these 
thresholds in situ; or with a combined 
cover of shrubs, bushes and trees above 
10 percent. It does not include land that is 
predominantly under agricultural or urban 
land use.

ovětvení stromu live crown ratio

ovětvení stromu je jedním z ukazatelů 
vlastností stromu odvozený z parametrů 
stromu. Odvozuje se poměrem délky 
koruny a výšky stromu.

the ratio of live crown length to total tree 
height  (also crown length ratio)

oxid uhelnatý (CO) carbon monoxide (CO)

bezbarvý plyn, bez zápachu, který vzniká 
nedokonalým spalováním. Je jedovatý při 
vdechnutí. 

a colorless, odourless gas produced by 
incomplete combustion. Carbon monoxide 
is poisonous if inhaled.

oxid uhličitý (CO2) carbon dioxide (CO2)

bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý plyn. 
Lidé a ostatní živočichové vylučují oxid 
uhličitý dýcháním a odbouráváním. Stromy 
a ostatní rostliny ho absorbují a využívají 
ho k fotosyntéze. Také uvolňován jako 
vedlejší produkt při spalování fosilních 
paliv nebo paliv na bázi uhlovodíků.

a colourless, odourless, non-combustible 
gas. Humans and all other living organisms 
exhale carbon dioxide in respiration and 
decomposition. Trees and other plants 
absorb it and use it during photosynthesis. 
Also emitted as a by-product of burning 
fossil fuels or any corbo-hydrate inclusive 
biofuels.

pařez stump

dřevní základ, který zůstane stát po 
oddělení kmenové části hnilobou, 
vyvrácením či těžbou. Zahrnuje nadzemní 
biomasu nacházející se pod kmenem a její 
podpovrchovou projekci včetně hlavního 
kořene. Vedlejší kořeny nejsou zahrnuty

the woody base of the tree that remains 
upright after the rest of the tree has 
fallen as a result of decay or rotting or 
having been cut down. It includes above-
ground biomass below the stem, and 
its underground projection including the 
taproot. Lateral roots are excluded.
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pařez a kořeny stump-root system

zahrnuje pařez, hlavní kořen a vedlejší 
kořeny

includes the stump, the tap root and the 
lateral roots

pevné biopalivo solid biofuel

pevné palivo vyrobené přímo či nepřímo 
z biomasy

solid fuels produced directly or indirectly 
from biomass

porostní zásoba growing stock

objem stromů (specifi kovaných druhem, 
rozměry, kvalitou a stavem) rostoucích na 
určité jednotce plochy vyjadřující se v m3.  
Nejčastěji vyjadřována jako objem kmenů 
s kůrou či bez kůry

all the trees growing on a unit area, 
meeting specifi ed standards of species, 
size, quality, and vigour; it is generally 
expressed in terms of stem volume with or 
without bark.

potěžební zbytky logging residues

lesní biomasa sestávající z vrcholových 
částí stromů, větví, manipulačních zbytků 
kmenů a dalších zbytků biologického 
původ, které zůstávají na ploše po těžbě 
(nezahrnují pařezy). Pozn. Dřevní zbytky 
jsou vedlejším produktem dřevozprac. 
průmyslu.

forest biomass made up of tops, branches, 
broken stems, bushes and other material 
traditionally left on the cutting area after 
logging, except stumps. NOTE Wood 
residues are by-products of industrial 
processes.

sanitární těžba sanitation treatment

těžba stromů a další operace uskutečněné 
za účelem snížení škod působených 
hmyzími škůdci a chorobami a za účelem 
zamezení jejich dalšího šíření

tree removal or other operations designed 
to reduce damage caused by forest pests 
and disease and to prevent their spread

silný (hrubý) kořen coarse root

kořen o průměru větším než X mm root with diameters thicker than X mm

souše snag

mrtvý avšak stojící strom, s opadlým listím 
a většinou větví

a dead, but standing tree from which the 
leaves and most of the branches have 
fallen

těžební odpad slash

viz. potěžební zbytky see logging residues
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tok uhlíku carbon fl ux

přesun uhlíku z jednoho druhu zásoby do 
druhého

the transfer of carbon from one carbon 
pool to another

uhlíková stopa carbon footprint

určuje množství emisí skleníkových plynů 
způsobených organizací, událostí nebo 
výrobkem

the total net greenhouse gases (GHG) 
emissions  to manufacture a range of 
products or an individual product.

ukládání uhlíku carbon sequestration

odnímání a ukládání uhlíku. Stromy a 
rostliny jsou schopny jímat oxid uhličitý, 
vylučovat kyslík a ukládat uhlík. Fosilní 
paliva byla kdysi biomasou, nyní jsou 
úložištěm uhlíku do doby, než budou 
spáleny. 

the uptake and storage of carbon. Trees 
and plants, for example, absorb carbon 
dioxide, release the oxygen and store 
the carbon. Fossil fuels were at one time 
biomass and continue to store the carbon 
until burned.

věk porostu stand age

střední věk dominantních 
a spoludominantních stromů 
ve stejnověkém porostu

the mean age of the dominant and co-
dominant trees in an even-aged stand

větev branch

stranový výhon oddělitelný od kmene, 
obsahuje olistění (listy, jehlice ani 
reprodukční orgány)

side shoot deviating from the stem; 
includes foliage (leaves or needles and 
reproductive organs).  

vrcholová část stromu (vrchol) top

horní sekce kmene, která je nevhodná pro 
zpracování tradičním průmyslem (pilařský, 
dýhárenský, papírenský) z důvodu malého 
průměru kmene a velkého počtu větví. 
Průměr, kde začíná vrchol, je odlišný pro 
jednotlivé země.

the upper section of the stem which 
is unsuitable for traditional industries 
(sawmills, pulp, veneer) due to its small 
diameter or high degree of branching. The 
size of the top is defi ned by local logging 
practices. 

výmladková plantáž rychle rostoucích 
dřevin

short-rotation coppice

produkce dřevní biomasy běžně na 
zemědělských půdách, kdy obnova porostu 
je zajištěna výmladky pařezů či kořenů. 
Porost je těžen v 1-5 ti letých cyklech.

production of woody biomass, generally 
on agricultural lands, by regenerating new 
stems from the stump or roots and relying 
on rapid growth, generally over a 1 to 5 
years cycle
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výmladkový porost (výmladkování) coppicing
nový porost vznikající z pařezových či kořeno-
vých výmladků. Způsob obnovy porostu

production of new stems from the stump or 
roots as a regeneration method

zakmenění stand density
poměr skutečné výčetní základny porostu 
a výčetní základny tabulkové, či jako 
poměr zásoby porostu a zásoby tabulkové

a quantitive measure of stocking expressed 
either absolutely in terms of number 
of trees, basal area, or volume (with or 
without bark) per unit area, or relative to 
some standard condition.

zásoba uhlíku carbon stock
absolutní hodnota zásoby uhlíku v daném 
čase

the absolute quantity of carbon held within 
a pool at a specifi ed time

zásobárna uhlíku carbon sink
zásoba uhlíku se zde zvyšuje. Objekt 
je zásobárnou uhlíku, když je odnímání 
atmosférického uhlíku vyšší než emise 
uhlíku do ovzduší během určitého 
intervalu.

a carbon pool that is increasing in size. 
A carbon pool can be a sink for 
atmospheric carbon if, during a given time 
interval, more carbon is fl owing into it than 
out of it.

zdroj uhlíku carbon source
zásoba uhlíku se zde snižuje. Objekt je 
zdrojem uhlíku, když emise uhlíku do 
atmosféry je vyšší než odnímání uhlíku

a carbon pool that is decreasing in 
size. A carbon pool can be a source for 
atmospheric carbon if, during a given time 
interval, more carbon is fl owing out of it 
than into it.

zmírnění škod mitigation
kroky, které vedou ke snižování 
negativního vlivu na životní prostředí. 
Mohou být pojaty jako: neuskutečňování 
některých činností vedoucích k poškození, 
minimalizace poškození nastavení limitů 
pro některé činnosti, nápravná opatření, 
snížení negativního vlivu využitím 
ochranných prvků činnosti, či kompenzací 
tedy náhradou zdroje.

steps taken to avoid or minimize negative 
environmental impacts. Mitigation can 
include: avoiding the impact by not taking a 
certain action; minimizing impacts by limiting 
the degree or magnitude of the action; 
rectifying the impact by repairing or restoring 
the affected environment; reducing the 
impact by protective steps required with the 
action; and compensating for the impact by 
replacing or providing substitute resources.

zpeněžitelné dříví merchantable wood

zastaralý nevhodný termín obsolete term
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Těžba a soustřeďování

akumulační kácecí hlavice accumulating felling head

harvestorová hlavice schopná akumulovat 
více těžených stromů najednou, tj. na 
vysunutí ramene hydraulického jeřábu. 
(Obrázek 1)

felling head that is able to fell and 
accumulate trees; it can be equipped with 
shear(s), chainsaw or circular saw

animální soustřeďování animal extraction

soustřeďování dříví z porostu na VM/OM 
za použití zvířat (koně, muly, sloni apod.)

extracting trees or logs using animals 
(e.g., horse logging, mules, oxen, ...)

balík bundle

balík (svázaných) potěžebních zbytků, 
částečně stlačených

harvested biomass compressed into oblong 
bales and held together, e.g. by twine. 
Bundling is often used to improve handling 
and haulage characteristics of small trees 
or logging residues. 

balíkovací stroj bundling machine

viz. balíkovač see bundler

balíkovač bundler

stroj užívaný pro stlačení potěžebních 
zbytků do balíků standardizované velikosti 
fi xovaných svázáním

machine used to compact logging residues 
into bundles

čepování, odstranění vrcholové části topping

odstranění koruny stojících či ležících 
stromů 

remove the top of a tree

gravitační soustřeďování gravity extraction

soustřeďování dříví s využitím gravitace extracting wood downhill by gravity

harvestor harvester

stroj, který kácí, odvětvuje a příčně 
přeřezává stromy

machine able to fell, delimb and crosscut 
trees



(52) TĚŽBA A SOUSTŘEĎOVÁNÍ 

hlavice kácecího a svazkovacího stroje feller-buncher head 

hlavice, která dokáže pokácet a svazkovat 
(hromádkovat) vytěžené stromy, může 
být vybavena nůžkami, řeťězovou nebo 
kotoučovou pilou

felling head that is able to fell trees and  
put trees in bunches; it can be equipped 
with shear(s), chainsaw or circular saw

holoseč clear cutting

těžební zásah do lesního porostu, kdy 
dojde k odstraňování všech stromů. Někdy 
mohou být na ploše ponechány výstavky.

harvesting operation removing all trees 
from a stand. Some trees might be left for 
environmental or commercial reasons. 

káceč hromádkovač, kácecí a svazkovací 
stroj

feller-buncher

stroj, který kácí a svazkuje (hromádkuje) 
stromy

machine that is able to fell and place full 
trees in bunches

káceč štěpkovač, kácecí a štěpkovací 
stroj

feller-chipper

kombinovaný stroj, který provádí těžbu 
a přímo štěpkuje vytěžené stromy
 

machine combining felling and chipping

klučení pařezů stump extraction 

dobývání pařezů buď přímo jako součást 
těžby nebo následně po těžbě

operation consisting of extracting stump 
from the ground, either at the time of 
felling or after felling

kombinovaný harvestor a balíkovač harbundler

kombinovaný stroj vykonávající jak těžbu 
tak balíkování

machine combining harvesting and 
bundling

kombinovaný harvestor a vyvážecí traktor harwarder

kombinovaný stroj umožňující kácení, 
odvětvení, příčné přeřezávaní, ukládání 
výřezů na ložnou plochu a vyvážení na OM

machine combining harvesting and 
forwarding

kontejnerový vyvážecí traktor chip forwarder

vyvážecí traktor schopný dopravovat 
desintegrovaný materiál (štěpku)

forwarder capable of transporting chips

linka strip road

transportní (soustřeďovací) linka v porostu temporary extraction road (track) in the 
stand
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mechanizovaná těžba mechanized felling

těžba prováděná strojně (harvestorem, 
kácacím a hromádkovacím strojem)

felling trees with machines (felling by 
harvester or feller-buncher)

mechanizované přibližování mechanized skidding

přibližování dříví (vlečením) s využitím 
mechanizace

skidding of woody material using machines

metoda celistvých stromů whole-tree system

těžba nadzemní části stromů včetně 
většiny pařezu.

full trees including most of the stump are 
removed to roadside for processing and 
utilization

metoda celých (kompletních) stromů complete tree system

těžba celých stromů včetně pařezů 
a hrubých kořenů

system for harvesting the entire tree 
including stump and coarse roots (syn. 
total tree system)

metoda kmenová stem length system

stromy jsou vytěženy, odvětveny a 
začepovány. Na OM jsou dopravovány 
kmeny.

trees are felled, delimbed and topped but 
not crosscut before extraction

metoda sortimentní cut-to-length system

stromy jsou rozděleny příčnými řezy a na 
OM jsou dopravovány samostatné výřezy

a harvesting system where trees are 
processed into logs before extraction

metoda stromová full tree system

stromy jsou dopravovány na OM včetně 
koruny a větví, bez pařezu a kořenů

trees are felled and transported to 
roadside with branches and top intact

moto-manuální těžba motor-manual felling

těžba s využitím řetězové pily (nazývaná 
také těžba motorovou pilou)

felling trees by chainsaw

mýtní těžba fi nal felling

těžba zralých lesních porostů, které dosáhly 
tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. 
Může se jednat o holosečný způsob či 
o výběrný způsob (v ČR i násečný).

cutting of mature trees, for stand level see 
clearcutting, for tree level see selective 
cutting
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nakladač loader

různé druhy stojů určené primárně ke 
zvedání a nakládání zboží (materiálu) 
určeného k odvozu.

any of a variety of machines designed 
primarily to lift and load transport vehicles

oddenkový kus butt log

výřez získaný z bazální části kmene, často 
mírně nestejnoměrný

the log taken from the base of a tree; often 
slightly irregular

odvětvování delimbing

operace, při níž se odstraňují větve removal of branches from felled trees

odvozní místo i horní sklad landing

volná plocha, kde je ukládán materiál při 
soustřeďování, aby mohl být následně 
odvezen na manipulační sklad či fi nálnímu 
odběrateli (na místo určení). Také užíván 
pro skladování materiálu pro energetické 
účely. 

a cleared area where timber material is 
collected during extraction in preparation 
for transport to the processing facility or 
other fi nal destination. Also used as a 
collection and depositing point for biomass 
material.

probírka (pročistka) thinning

pěstební zásah, při kterém dochází k 
odstranění části stromů

silvicultural treatment removing 
a proportion of the trees to improve 
growth of remaining trees

probírka (pročistka) bez užitku thinning to waste

viz. pročistka see pre-commercial thinning

procesor processor

stroj, který odvětvuje strom a příčně 
přeřezává na jednotlivé výřezy

machine that delimbs trees and crosscuts 
them into logs.

pročistka pre-commercial thinning

výchovné zásahy prováděné v mlazinách 
s přihlédnutím k jejich stavu 
a požadovanému hosp. cíli daného 
porostu. Těžené stromy nejsou komerčně 
využívány

a silvicultural treatment where a portion 
of the stand is removed and  left on the 
ground 
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pročistka individuální selective thinning

pročistka, kdy jsou selektivně vybírány 
stromy, které budou těženy

thinning where selectively chosen trees 
are harvested

pročistka kombinovaná, individuální 
a schematická (řadová)

combined row and selective thinning

pěstební zásah. Pročistka, kdy jsou 
odstraněny systematicky některé řady 
a mezi řadami jsou selektivně odstraněni 
někteří jedinci.

row thinning with a selective thinning 
between the rows

pročistka řadová (schematická) row thinning

pročistka, kdy jsou systematicky odnímány 
celé řady

thinning where of trees  are  
systematically harvested

přibližování (vyklizování) skidding

doprava dříví z porostu na odvozní místo 
vlečením

extraction of woody material semi-
suspended, i.e. partially dragged on the 
ground

příčné rozřezání crosscutting

rozdělení kmene příčnými řezy na 
sortimenty (výřezy), včetně odstranění 
koruny stromu

dividing a stem into logs or sections, 
includes topping (see bucking)

rohož z potěžebních zbytků brash mat

potěžební zbytky, které jsou uloženy do 
koleje stroje za účelem zvýšení fl otace 
a snížení negativního dopadu na půdu

logging residues which are placed on the 
trail to improve fl otation and decrease soil 
impact of machinery.

řetězová pila (motorová pila) chainsaw

přenositelný stroj, poháněný motorem 
určený ke kácení a zpracování stromů

hand-held tool that is power driven and 
used for felling and processing trees

sortiment assortment

klasifi kace dřeví nebo štěpky, vyhovující 
požadavkům norem nebo technických 
podmínek

classifi cation of tree section according to 
quality, species and dimensions
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sortimentace bucking

proces příčného dělení kmene na 
sortimenty (výřezy)

cutting the stem into logs or sections 

soustřeďování extraction

primární doprava dříví od pařezu na 
odvozní místo. Dále dělena podle druhu 
použité technologie (soustřeďování 
vlečením, vyvážení, soustřeďování 
lanovkou)

transport the trees/parts of trees from 
the felling site to the landing; further 
differentiated into skidding / forwarding / 
cable yarding / helicopter extracting

soustřeďování dříví vrtulníkem helicopter extraction

vzdušná doprava dříví s využitím vrtulníků extraction of woody material with 
a helicopter

soustřeďování lanovkou cable yarding

extrakce dříví z porostu na VM/OM za 
použití lanových dopravních zařízení

extracting timber/trees with a system of 
a standing skyline, cables and winches

soustřeďovací linka extraction trail

viz. linka see strip road

speciální lesní kolový tahač (SLKT) skidder

stroj vybavený navijákem nebo drapákem 
pro vytahování dříví vlečením (smykem)

machine equipped with a winch or grapple 
for skidding

strom (těžený) full tree

hmota stromu nad pařezem, tedy kmen a 
koruna. Pařez a kořenový systém nejsou 
zahrnuty

mass of a tree above the stump. Stem and 
crown mass is included, but the stump-root 
system is excluded.

svazek bunch

skupina stromů, výřezů, stromových 
sekcí či stromů uložená do svazku před 
manipulací

a limited number of grouped trees, logs, 
tree-sections or bundles before handling 

svazkování též hromádkování bunching

hromadění stromů/sortimentů  v porostu 
před dopravou na odvozní místo, 
nefi xovány svázáním

accumulating trees into small piles within 
the stand before extraction
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štěpkovací harvestor chip harvester

těžební stroj, který kácí strom v porostu 
a přímo ho štěpkuje

harvesting machine which fells trees and 
chips them directly in the stand; usually 
having an integral bin for forwarding the 
chips. see also forwarding chipper. 

štěpkovací vyvážecí traktor forwarding chipper

vyvážecí traktor vybavený stěpkovacím 
strojem a kontejnerem

forwarder with chipper and storage tank 

štípač pařezů stump splitter

stroj využívaný ke štípání pařezů 
v podélné ose vláken na dva či více kusů

machine that splits stump into two or 
more pieces along the main axis of fi bre 
direction

terénní klasifi kace terrain classifi cation

zjednodušený popis terénu (nejčastěji 
pomocí kódů) sloužící jako podpora v 
rozhodovacím procesu dostupnosti strojů. 
Běžně klasifi kující terén podle svažitosti, 
únosnosti půdy a překážek.

description of the terrain used as decision 
support tool for machine accessability. 
Usually divided into classes according to 
slope, ground roughness and soil bearing 
capacity.

těžba dříví felling

proces zpracování (kácení) stromů, 
různými druhy mechanizace

severing standing tree from stump 

těžební odpad debris

viz. potěžební zbytky (Charakteristika 
porostu a zdrojů)

see logging residues (Description of stand 
and raw material)

těžební zbytky harvesting residues

viz. potěžební zbytky (Charakteristika 
porostu a zdrojů)

see logging residues (Description of stand 
and raw material)

traktor (UKT) farm tractor

univerzální kolový traktor používaný jako 
prostředek pro dopravu dříví vlečením či 
jako tažný prostředek vyvážecího vozíku

machine that is purpose-built for 
agriculture but can also be used in forestry
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trhač stromů tree extractor

stroj, který vytrhává celé stromy z půdy 
včetně pařezu a kořenů. Také metoda 
celých stromů

complete tree harvesting machine which 
uproots the tree from the ground with its 
roots included

úvazek log choker

lano či řetěz opásající výřez/kmen, 
následně připojen k lanu tahače či lanovky 
při soustřeďování dříví

a length of cable or chain that is wrapped 
around a log or harvested tree to secure 
the log to the winch cable of a skidder or 
to an overhead cable yarding line

víceúchopová kácecí hlavice multi-tree felling head

viz. akumulační kácecí hlavice see accumulating felling head

vytrhávání stromů uprooting

viz. metoda celých stromů see complete tree system

vyvážení forwarding

doprava dříví z VM na OM vezením dříví 
zcela nebo zčásti naloženého

extracting woody material completely off 
the ground

vyvážecí traktor forwarder

vyvážecí traktor zajišťuje dopravu výřezů 
z porostu na odvozní místo. Hlavním 
pracovním nástrojem je zde hydraulický 
jeřáb s drapákem, který v porostu nakládá 
vyrobené sortimenty na ložnou plochu.

purpose built machine for forwarding 
harvested logs

výběrná těžba selective cutting

obnovní těžba cílových stromů při 
výběrném způsobu hospodaření. 

a harvesting system in a mature stand 
where a portion of the stand is removed

vznik kolejí (kolejení) rutting

negativní vliv na půdy, kdy vznikají koleje 
pojezdem strojů

negative impact of the machine on the soil 
when ruts are created by passing of the 
machine
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Zpracování

broušení/strouhání/mletí grinding

obecný termín. Jedná se o brusný proces 
využívající brusný kotouč jako obráběcí 
nástroj. V oblasti zpracování biomasy se 
jedná spíše o mletí.

general term. Grinding is an abrasive 
process using grinding wheel as the 
cutting tool.

bubnová sekačka drum chipper

štěpkovací agregát je tvořen noži 
umístěnými na bubnu. Nože jsou buď po 
celé délce bubnu, nebo jsou stavitelné. 
Dřevní materiál je tlačen kolmo na osu 
bubnu. Velikost frakce je nastavitelná.

device which contains full length or 
shiftable segmented blades which are 
attached to the compact or hollow 
drum that is rotating. The drum is fed 
perpendicular to the drum axis.

bubnový třídič drum screen

zařízení pracuje na principu válcovitého 
síta, které se pod mírným sklonem otáčí 
kolem podélné osy. Při dostatečné délce 
válce mohou být použita různá síta pro 
vytřídění vyššího počtu velikostních frakcí. 
Pouze frakce přesahující svými rozměry 
možnosti otvorů síta je dopravena na 
konec třídiče.

device for screening with rotating 
cylindrical screens used to separate 
material into size classes. Different screen 
size can be distributed along the direct 
axis, fi nally coarse fraction exiting on the 
end of cylinder

desintegrace/rozmělňování comminution

rozmělňování, redukce velikosti vyhovující 
pro využití jako palivo či za účelem snazší 
dopravy.

size reduction of biomass to make it 
suitable as fuel and/or more easy to 
transport

disková sekačka disc chipper

dřevo je desintegrováno jedním nebo 
více noži. Nože jsou umístěny na 
rotujícím disku a dřevní materiál je tlačen 
podávacími válečky, které jsou umístěny 
paralelně k disku.

device in which the wood is comminuted 
by one or more knives. The knives are 
attached on the radial sitting fl ywheel. 
The wood is pulled in by feeding rolls. 
The feeding rolls are set parallel to 
the fl ywheel, and the wood is pulled in 
crosswise. 
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diskový (kotoučový) třídič disc screen

zařízení pracuje na principu řady 
rotujících hřídelí umístěných horizontálně 
vedle sebe, na nichž jsou připevněny 
polygonické disky nebo hvězdice 
(hvězdicový třídič). Pouze frakce 
přesahující svými rozměry možnost 
propadnutí mezi disky jsou dopraveny až 
na konec třídiče.

device for screening with several axles 
which are placed horizontally next to 
each other. Attached to these axles are 
polygonal or star shaped discs (star 
screen). Only oversized particles are 
transported to the end of the screen  by 
the rotation of the axles

drcení crushing

desintegrace dřevních materiálů tupými 
nástroji (kladiva, řetězy...), výsledným 
produktem jsou nestejnoměrné štěpky (drť).

reducing woody material in size by beating 
with blunt tools (hammer, chains…). The 
fi nal product is called hogfuel.

drtič crusher

stroje používané k drcení machine for crushing

drtič kůry hogger

název pro stroj užívaný k drcení kůry 
v dřevařském průmyslu v severní Americe

machine hogging the bark in wood 
industries, in North America

drť hogfuel

malé a nesourodé části dřeva vzniklého 
při desintegraci. (Také termín v severní 
Americe pro drť vyráběnou nejčastěji z 
kůry jako vedlejší produkt dřevařského 
průmyslu) 

small and irregular pieces of wood 
occurred during comminution. (Also term 
in North America for crushed material, 
usually bark which is by-product of wood 
industry)

hvězdicový třídič star screen

viz. diskový třídič see disc screen

kladívkový mlýn hammermill (grinder)

typ drtiče, který je nejčastěji používán 
pro sekundární desintegraci (rozměrově 
nevyhovující frakce)

type of crusher mainly used for secondary 
comminution
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klínová štípačka wedge splitter

kovový klín je tlačen do polena, popřípadě 
poleno do klínu, čímž je poleno rozštípnuto 
podél vláken

device for splitting wood by forcing a 
metal wedge into the piece of log or by 
pressing the piece of log against the fi xed 
metal wedge along the fi bre direction

kolesová štípačka wheel splitter

kovový klín je umístěn na obvodu 
rotujícího kola. Dynamická sílá potom 
štípe špalíky (polena).

metal wedge mounted on rotating wheel 
splitting the piece of log with dynamic 
force

kmitační třídič oscillating screen

viz. lineární třídič see fl at screen

kuželová štípačka spiral head splitter

poleno (výřez) je tlačeno proti rotujícímu 
kuželu kolmo k hlavní ose (orientaci) 
vláken

piece of log is pressed against the rotating 
spiral head cross to fi bre orientation

lineární třídič fl at screen

zařízení schopné separace štěpky a pilin 
krouživým či vibračním pohybem

a device for screening  set in a swinging, 
circular motion (rotary/oscillating screen) 
or vibrating (vibrating screen) 

mlýn grinder

stroj desintegrující materiál mnoha malými 
ostřími umístěnými na rotujícím válci, 
rotující frézou či rotujícími kladívky. Velmi 
často užíván pro úmyslnou sekundární 
desintegraci (pro peletování či briketování) 
či pro desintegraci zmetkové drti.

machine comminuting material by 
plenty of small edges placed on rotating 
cylinder, rotated milling cutter or rotated 
hammers . Very often used for purposely 
done secondary comminution or hogfuel 
processing. 

odkorňování debarking

odstraňování kůry z vytěžených stromů, 
kmenů či výřezů

removing the bark from felled trees, logs 
or timber

odkorňovač debarker

stroj konstruovaný k odkorňování stromů, 
kmenů či výřezů.

machine designed to remove the bark from 
trees, treelengths or roundwood
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pařezová fréza stump grinder

stroj užívaný pro desintegraci pařezů. 
Pracovním nástrojem jsou segmenty 
umístěné na rotujícím disku.

machine used to comminute stumps by 
abrading them with segments placed on 
rotating disc

prosychání seasoning

přirozené sušení biomasy před dalším 
zpracováním

natural drying of the woody biomass 
before a treatment or use

rotační třídič rotary screen

viz. lineární třídič see fl at screen

rozvlákňovač shredder

stroj, který desintegruje biomasu na malé 
části trhacími nástroji či hřebenovitě 
ostřenými disky, umístěnými na jedné či 
více paralelních osách otáčejících se proti 
sobě.

a machine that comminutes biomass into 
small pieces by crushing  wood  into small 
pieces by tearing implements or a ridge 
shaped disc (jagged edge) placed on one or 
more parallel axles rotating against each 
other

rozvlákňování shredding

trhání dřevního materiálu na malé části tearing woody material into small pieces

sekačka (štěpkovací stroj) chipper (chipping machine)

stroj, který  desintegruje dřevo na štěpku, 
na trhu existují různé typy sekaček např. 
disková, bubnová, šneková

machine used for comminuting wood into 
chips. There are different types of chippers 
on the market such as disc chipper, drum 
chipper, conescrew chipper, etc. All can 
be of different size, self propelled or 
externally powered.

šneková sekačka conescrew chipper
sekací agregát v podobě šroubovice se 
stoupajícím průměrem. Při otáčení se 
postupně zařezává do dřeva a zároveň 
si dřevo podává k většímu průměru. 
Délka frakcí štěpky je dána stoupáním 
šroubovice.

in a conescrew chipper, wood is chipped 
by a conic running screw which is set in 
a conic feed hopper. Wood is grabbed by 
the front of the cone while rotating and 
chipped under constant traction.

šroubová sekačka screw chipper

viz. šneková sekačka see conescrew chipper



(63)ZPRACOVÁNÍ

štípací stroj (štípačka) splitter

stroj štípající polena podél vláken. 
Nejčastěji jsou užívány klínové, spirálové 
a kolesové štípačky.

machine which splits pieces of log along 
fi bre direction; the most frequent types 
are wedge splitter, spiral head splitter and 
wheel splitter

štípání splitting

dělení krátkých výřezů podél vláken (běžně 
do 1m délky)

dividing pieces of log (normally up to 1 m 
length) along fi bre direction

štěpka chips

části dřevní biomasy desintegrované 
ostrými nástroji. Rozměry štěpky je možné 
kontrolovat avšak podíl jednotlivých 
velikostních frakcí nikoliv. Obecně dělena 
na bílou, hnědou, zelenou štěpku. 

the particles produced when woody 
biomass is comminuted using sharp tools. 
Average chip size may be controlled, but a 
distribution of particle sizes is inevitable. 
Generally divided into white chips, brown 
chips, green chips. 

štěpkování chipping 

proces výroby štěpky process of producing chips

třídič screen

zařízení pro roztřízení desintegrovaného 
materiálu na různé velikostní frakce

device separating chips into different size 
categories

třídění screening

separace částic materiálu podle velikosti separating particles in size classes

vibrační třídič vibrating screen

viz. lineární třídič see fl at screen
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Odvoz

dolly (točnicový přívěs) dolly

malý přívěs vybavený točnicí pro připojení 
návěsu. (Pozn. více European Modular 
System - evropský modulární systém)

is a small trailer that can be coupled to 
a truck or trailer so as to support a semi-
trailer. The dolly is equipped with a fi fth 
wheel to which the semi-trailer is coupled. 
(European Modular System)

lesní cesta forest road

cesty za účelem zpřístupnění lesa určené 
k dopravě materiálu i osob. Jsou děleny 
do tříd podle úrovně.

roads built to get access into the forest 
area used for woody product transport. 
They are divided into classes according to 
road standard.

nákladní vůz rigid truck

stroj schopný převážet zboží na vlastní 
ložné ploše, schopný tažení přípojného 
vozidla

motor vehicle designed to transport cargo 
on own loading area, possibly capable to 
couple with trailer.

návěs semi-trailer

nemotorové vozidlo přední části uloženy 
na tahači návěsů, nesou tedy schopny 
nést náklad samostatně

is a trailer without a front axle. A large 
proportion of its weight is supported either 
by a road tractor or by a detachable front 
axle assembly known as a dolly.

odvoz haulage

operace, při které je dřevní materiál 
naložen, přepraven k odběrateli či na 
sklad a následně vyložen. Jedná se o 
dopravu na dlouhé vzdálenosti

operation consisting from loading woody 
material at the roadside and delivering 
it to costumer or timber terminal and 
unloading. Long distance transport.

polopřívěs pole trailer

přívěsy na dopravu dlouhého materiálu. 
Náklad spočívá jednou částí na tažném 
vozidle a druhou na polopřívěsu. Spojení 
mezi polopřívěsem a tažným vozidlem 
zprostředkovává vlastní náklad.

trailer usually equipped with telescopic 
pole to be linked with truck when empty. 
When loaded often only the cargo is the 
link and steers the trailer 
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přívěs trailer

nemotorové vozidlo připojitelné a tažené 
motorové vozidlo, nesou náklad zcela 
samostatně

generally an unpowered vehicle pulled by 
a powered vehicle (rigid truck)

tahač návěsů articulated truck (semi-trailer truck)

stroj, který je trvale nebo dočasně 
vybaven točnicí umožňující připojení 
a tažení návěsu.

vehicle which has a permanent or semi-
permanent pivoting joint in its construction 
(fi fth wheel)

zpětné vytížení backhauling

poměr mezi prázdnými a plnými kilometry 
při odvozu dříví

ratio between empty and loaded 
kilometres
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Jednotky

absolutní vlhkost moisture content dry basis

vlhkost kalkulovaná poměrem k obsahu 
sušiny w=(m1-m2)/m2 *100 (%), kde m1 
- hmotnost vzorku před vysušením, m2 - 
hmotnost vzorku po vysušení, w - vlhkost 
dřeva

amount of moisture as a ratio of the dry 
weight (%)

absolutně suché absolute dry

stav, při kterém má biopalivo vlhkost 0 % biofuel with total moisture content of 0% 
(see dry basis)

britská energetická jednotka (Btu) british thermal unit

jednotka energie, která je rovna teplu 
potřebnému ke zvýšení teploty o jeden 
stupeň Fahrenheita jedné pinty vody za 
stejného atmosferického tlaku (1 Btu = 
1055 J). Nevhodná jednotka.

a unit of heat energy equal to the heat 
needed to raise the temperature of one 
pound of water one degree Fahrenheit at 
one atmosphere pressure (Btu). Obsolete 
term.

celková vlhkost total moisture

množství vody v palivu, které je 
odejmutelné při specifi ckých podmínkách

moisture in fuel removable under specifi c 
conditions (%)

celkový obsah popela total ash 

hmotnost anorganických zbytků, které 
zůstanou po spálení paliva za stanovených 
podmínek. Běžně vyjadřovány jako podíl 
sušiny paliva (%)

mass of inorganic residue remaining 
after combustion of a fuel under specifi ed 
conditions, typically expressed as a percen-
tage of the mass of dry matter in fuel (%)

čistá výhřevnost net calorifi c value

výhřevnost, která zahrnuje uvolněnou 
energii při spalování při tlaku 101,325 kPa 
za předpokladu, že se výsledné produkty 
spalování ochladí na teplotu, jakou měli 
před spálením (25oC) a voda obsažená ve 
spalinách je v plynném stavu. Pozn. Čistá 
výhřevnost je tedy nižší o energii potřebnou 
na odpaření vody. Tato energie má hodnotu 
2,5 MJ na každý kilogram vody ve spalinách.

defi ned as the amount of heat released by 
combusting a specifi ed quantity (initially 
at 25°C) and returning the temperature of 
the combustion products to 150°C, which 
assumes the latent heat of vaporization 
of water in the reaction products is not 
recovered. (MJ/kg)
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čisté spalné teplo net heating value

viz. čistá výhřevnost see net calorifi c value

čerstvá báze (zelená báze) wet basis

stav, kdy vlhkost materiálu odpovídající 
hodnotám v okamžiku těžby

condition based on fresh material at 
specifi c total moisture 

čerstvý (zelený) green (fresh)

stav materiálu, kdy se jeho kvalitativní 
znaky výrazně nezměnili oproti stavu, kdy 
byl těžen

material of which quality has not 
signifi cantly changed since harvesting

dolní výhřevnost lower heating value

viz. čistá výhřevnost see net calorifi c value

energetický obsah energy density 

podíl obsahu energie v prostorové 
jednotce. Je kalkulován jako poměr čisté 
výhřevnosti a sypného objemu (MJ/prms)

ratio of net energy content and bulk volume. 
NOTE The energy density is calculated 
using the net calorifi c value determined and 
the bulk density. (MJ/m3 bv)

hmotnost weight

základní jednotka soustavy SI  SI unit measured in kilograms

horní výhřevnost higher heating value

viz. hrubá výhřevnost see gross calorifi c value

hrubá hustota gross density

viz. objemová hustota částic see particle density

hrubá výhřevnost gross calorifi c value

výhřevnost, která zahrnuje uvolněnou 
energii při spalování při tlaku 101,325 kPa 
za předpokladu, že se výsledné produkty 
spalování ochladí na teplotu jakou měli 
před spálením (25oC) a voda obsažená ve 
spalinách je v kapalném stavu

defi ned as the amount of heat released 
by a specifi ed quantity (initially at 25°C) 
once it is combusted and the products 
have returned to a temperature of 25°C, 
which takes into account the latent heat 
of vaporization of water in the combustion 
products. (MJ/kg)
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hrubé spalné teplo gross heating value

viz. hrubá výhřevnost see gross calorifi c value

hustota density 

poměr hmotnosti a objemu. Pozn. Vždy 
musí být uvedeno, jestli se jedná o 
hustotu jednotlivých částic, anebo o 
objemovou hmotnost materiálu a dále 
jaký je obsah vody. Více objemová 
hmotnost či sypná hmotnost

ratio of mass to volume. (NOTE  It must 
always be stated whether the density 
refers to the density of individual particles 
or to the bulk density of the material and 
whether the mass of water in the material 
is included) See basic density and bulk 
density (particle density). (kg/m3)

na vzduchu proschlé air dried basis

stav, při kterém je pevné biopalivo 
o stejné vlhkosti jako okolní atmosféra

condition in which the solid biofuel is in 
equilibrium with the atmospheric humidity

na vstupu as received

hodnoty vztaženy ke stavu materiálu na 
vstupu

calculation basis for material at delivery. 

objem solid volume 

objem jednotlivých částí tzv. plnometr (m3) volume of individual particles (m3 s)

objemová hustota částic particle density 

poměr hmotnosti pevné dřevní frakce 
a objemu při vlhkosti na vstupu

ratio of the mass of a solid wooden body 
and its volume with a moisture content as 
received. (kg/m3)

obsah kůry na příjmu bark content as received basis

poměr hmotnosti kůry a celkové hmotnosti 
na příjmu (%)

ratio of bark to total weight as received 
(%)

obsah kůry v sušině bark content on dry basis

poměr hmotnosti kůry a celkové hmotnosti 
paliva v sušině

ratio of bark to mass on dry basis (%)

obsah popela ash content

viz celkový obsah popela see total ash (%)
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obsah sušiny dry matter content 

podíl sušiny v jednotce sledovaného 
materiálu (%)

proportion of dry matter in the total 
material on mass basis (%)

obsah vody water content

viz. absolutní či relativní vlhkost see moisture content (wet basis)

obsah zelené frakce green content

podíl obsahu jehličí a listí (zelené frakce) z 
celkové hmotnosti paliva při dodání (%)

ratio of the amount of needles and leaves in 
the fuel and the total weight as received (%)

prostorový objem stacked volume 

objem hráně včetně volných míst mezi 
výřezy tzv. prostorák (prm)

volume of stacked wood including the 
space between the logs (m3 st)

průměr v prsní výšce diameter in breast height

průměr stromu měřený ve výšce 1,3 metrů 
nad zemí

the diameter of a tree measured 1.3 
metres above the ground. (DBH)

průřezová plocha částice particle‘s cross-sectional area

největší plocha kolmo na podélnou osu 
částice

maximum area perpendicular to the length 
axis of a particle (m2)

relativní vlhkost moisture content wet basis

vlhkost kalkulovaná poměrem k aktuální 
hmotnosti (ve specifi cký čas, například 
na příjmu) w=(m1-m2)/m1 *100 (%), kde 
m1 - hmotnost vzorku před vysušením, m2 
- hmotnost vzorku po vysušení, w - vlhkost 
dřeva

amount of moisture as a ratio of the total 
weight including water (at a specifi ed 
moment, for instance as received). (%)

rozložení velikosti částic particle size distribution 

podíl jednotlivých velikostních frakcí 
v pevném biopalivu

proportions of various particle sizes in a 
solid biofuel (%)

spalné teplo heating value

viz. výhřevnost see calorifi c value
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suchá báze dry basis
hodnoty vztaženy k absolutně suché bázi 
materiálu

calculation basis in which the solid biofuel 
is absolute dry (%)

sušina dry matter
hmota, která zůstane po sušení za přesně 
specifi kovaných podmínek

material after removal of moisture under 
specifi c conditions 

sypná hmotnost bulk density 
poměr mezi hmotností a prostorem, který 
palivo zaujímá (kg/prms)

mass of a portion of a solid biofuel divided 
by its bulk volume (kg/m3 bv)

sypný objem bulk volume
objem sypaného materiálu včetně 
prostoru mezi částicemi (prms - prostorový 
metr sypaný)

volume of a material including space 
between the particles (m3 bv)

tuna sušiny oven-dry tonne
hmotnostní jednotka, kdy je materiál 
vysušen za defi novaných podmínek 

unit of mass at the moisture content 
after removal of moisture under specifi c 
conditions (odt)

tuna v čerstvém stavu green metric tonne
hmotnostní jednotka materiálu v čerstvém 
stavu

metric tonne of green material

velikost částic particle size 
velikost částic v palivu. Pozor: odlišné 
metody zjišťování velikosti částic mohou 
ovlivnit výsledek

size of the fuel particle as determined. 
NOTE Different methods of determination 
may give different results. (mm)

výhřevnost calorifi c value
energie uvolněná při spálení objemové či 
hmotnostní jednotky (hlouběji čisté/hrubé 
spalné teplo, čistá/hrubá výhřevnost 
paliva)

energy amount per unit mass or volume 
released on complete combustion. NOTE 
See also gross calorifi c value, energy 
density, net calorifi c value, and net calorifi c 
value as received  (MJ/kg)

základní objemová hmotnost basic density 
poměr hmotnosti sušiny ku objemu 
čerstvého materiálu (kg/m3)

ratio of the mass on dry basis and the solid 
volume on green basis (kg/m3)
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PICTURE SECTION / OBRAZOVÁ ČÁST

 Pic./Obr 1:  Accumulating felling head / Akumulační kácecí hlavice
 Pic./Obr 2:  Bundler (bundle in front) / Balíkovač
 Pic./Obr 3:  Cable yarding / Soustřeďování lanovkou
 Pic./Obr 4:  Feller-buncher head / Hlavice kácecího a hromádkovacího stroje
 Pic./Obr 5:  Feller-chipper / Kácecí a štěpkovací stroj
 Pic./Obr 6:  Forwarding chipper / Štěpkovací vyvážecí traktor
 Pic./Obr 7:  Gravity extraction / Gravitační soustřeďování 
 Pic./Obr 8:  Harbundler / Kombinovaný harvestor a balíkovač
 Pic./Obr 9:  Harwarder / Kombinovaný harvestor a vyvážecí traktor
 Pic./Obr 10:  Helicopter extraction / Soustřeďování dříví vrtulníkem
 Pic./Obr 11:  Chip forwarder / Kontejnerový vyvážecí traktor 
 Pic./Obr 12:  Processor / Procesor
 Pic./Obr 13:  Rutting / Vytváření kolejí
 Pic./Obr 14:  Skidder / Speciální lesní kolový tahač
 Pic./Obr 15:  Stump extraction / Klučení pařezů
 Pic./Obr 16:  Stump splitter / Štípač pařezů
 Pic./Obr 17:  Tree extractor / Trhač stromů
 Pic./Obr 18:  Cutting tool of conescrew chipper / Řezací nástroj šnekové sekačky
 Pic./Obr 19:  Crusher / Drtič
 Pic./Obr 20:  Disc chipper / Disková sekačka
 Pic./Obr 21:  Disc screen / Diskový třídič
 Pic./Obr 22:  Drum chipper / Bubnová sekačka
 Pic./Obr 23:  Drum screen / Bubnový třídič
 Pic./Obr 24:  Flat screen / Lineární třídič
 Pic./Obr 25:  Grinder / Mlýn
 Pic./Obr 26:  Hogfuel / Drť 
 Pic./Obr 27:  Cutting tool of chipper / Řezací nástroj štěpkovače
 Pic./Obr 28:  Chips / Štěpka
 Pic./Obr 29:  Cutting tool of shredder / Nástroj rozvlákňovače
 Pic./Obr 30:  Spiral head splitter / Kuželová štípačka
 Pic./Obr 31:  Stump grinder / Pařezová fréza
 Pic./Obr 32:  Wedge splitter / Klínová štípačka
 Pic./Obr 33:  Wheel splitter / Kolesová štípačka
 Pic./Obr 34:  Dolly / Točnicový přívěs Dolly
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Pic. 1/Obr 1: Accumulating felling head / Akumulační kácecí hlavice     
    (http://www.pentinpaja.fi )

Pic. 2/Obr 2: Bundler (bundle in front) / Balíkovač (v popředí balík)   
    (foto R. Klvač)
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Pic. 3/Obr 3: Cable yarding / Soustřeďování lanovkou 
                     (foto R. Klvač)

Pic. 4/Obr 4: 
Feller-buncher head / 
Hlavice kácecí 
a hromádkovacího stroje 
(foto R. Klvač)
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Pic. 5/Obr 5: Feller-chipper / Kácecí a štěpkovací stroj 
    (http://ucanr.org)

Pic. 6/Obr 6: Forwarding chipper / Štěpkovací vyvážecí traktor
    (http://woodbioenergymagazine.com)
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Pic. 7/Obr 7: Gravity extraction / Gravitační soustřeďování 
    (foto M. Kleibl)

Pic. 8/Obr 8: Harbundler / Kombinovaný harvestor a balíkovač 
    (foto J. Saitzkoff)
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Pic. 9/Obr 9: Harwarder / Kombinovaný harvestor a vyvážecí 
    traktor  (http://www.mascus.lv)

Pic. 10/Obr 10: 
Helicopter extraction /

Soustřeďování dříví vrtulníkem 
(http://www.panoramio.com)
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Pic. 11/Obr 11: Chip forwarder (loaded by forwarding chipper) / 
        Kontejnerový vyvážecí traktor (nakládán
        kombinovaným štěpkovačem a vyvážecím traktorem) 
        (http://stuboggren.dk)

Pic. 12/Obr 12: Processor/ Procesor 
        (http://www.technicalforestryservice.com)
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Pic. 13/Obr 13: Rutting / Vznik (vytváření) kolejí 
        (foto R. Klvač)

Pic. 14/Obr 14: Skidder / Speciální lesní kolový tahač 
        (foto R. Klvač)
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Pic. 15/Obr 15: Stump extraction / Klučení pařezů 
                         (http://www.chemrec.se)

Pic. 16/Obr 16: Stump splitter / Štípač pařezů 
        (http://www.forconstructionpros.com)
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Pic. 17/Obr 17: Tree extractor (complete tree system) / 
        Trhač stromů (metoda celých stromů)  
        (http://www.nationalvegetation.com.au)

Pic. 18/Obr 18: Cutting tool of conescrew chipper / Řezací nástroj 
        šnekové sekačky (http://www.blazek-jbl.cz)
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Pic. 19/Obr 19: Crusher / Drtič 
        (foto M. Kleibl)

Pic. 20/Obr 20: Disc chipper / Disková sekačka 
        (http://www.woodenergy.ie)
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Pic. 21/Obr 21: Disc screen / Diskový třídič 
        (http://www.se-saws.co.uk)

Pic. 22/Obr 22: Drum chipper / Bubnová sekačka 
        (http://www.woodenergy.ie)
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Pic. 23/Obr 23: Drum screen / Bubnový třídič  
        (foto M. Kleibl)

Pic. 24/Obr 24: Flat screen / Lineární třídič  
        (http://www.cee-environmental.com)
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Pic. 25/Obr 25: Grinder / Mlýn  
        (http://www.bjdcrushers.co.uk)

Pic. 26/Obr 26: Hogfuel / Drť 
        (foto M. Kleibl)
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Pic. 27/Obr 27: Cutting tool of chipper / Řezací nástroj štěpkovače  
        (foto M. Kleibl)

Pic. 28/Obr 28: Chips / Štěpka 
        (foto M. Kleibl)
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Pic. 29/Obr 29: Cutting tool of shredder / Nástroj rozvlákňovače 
        (http://www.alibaba.com)

Pic. 30/Obr 30: 
Spiral head splitter /

Kuželová štípačka 
(foto M. Kleibl)
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Pic. 31/Obr 31: Stump grinder / Pařezová fréza 
        (foto M. Kleibl)

Pic. 32/Obr 32: Wedge splitter / Klínová štípačka 
        (foto M. Kleibl)
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Pic. 33/Obr 33: Wheel splitter / Kolesová štípačka 
        (http://tractors.wikia.com)

Pic. 34/Obr 34: Dolly / Točnicový přívěs Dolly 
        (http://www.mttrailers.com.au)
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