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Zvláštne podmienky nákupu a dodávania priemyselného dreva 
spoločnosti 

Papierholz Austria GmbH 

(Znenie 07/2017) 

Dodatok k Všeobecným podmienkam nákupu a dodávania kupujúcej dohodnutým medzi spoločnosťou Papierholz Austria GmbH (ďalej „kupujúca“) a jej zmluvným 
partnerom / zmluvnými partnermi (ďalej „predávajúci“). 

 
 

1. TRIEDENIE A KVALITA 
 

1.1. Vláknina z ihličnatých a listnatých drevín 
 
a) Dlhé drevo:  prevažne 4m dlhé, (2) 3 - 6 m dlhé, u ihličnatých drevín s priemerom vrcholca 5 cm bez kôry resp. 6 cm s kôrou a v   

prípade listnatých drevín 8 cm s a bez kôry smerom do výšky. 
b) Krátke drevo: 1 m alebo 2 m dlhé, minimálna hrúbka vrcholca ako u dlhého dreva. 
c) Kvalita: 

Prima: zdravé, prakticky bez bielej hniloby, na oboch koncoch zrezané pílou, nahladko opracovaný úplne odvetvený kmeň, bez 
vidlicovitých kmeňov, bez živicových trhlín alebo kôry poškodenej lúpaním, u smrekov a borovíc prípustná modravosť. 

Sekunda:  biela hniloba, tvrdé hnedé avšak pevné miesta, živicové trhliny alebo kôra poškodená lúpaním, nalámané drevo, nepevné 
miesta (mäkká hniloba) do 10% reznej plochy, biela hniloba menšieho rozsahu (do 10% reznej plochy) a nedostatočné 
odvetvenie. 

Manipulačné drevo: Na hrubšom konci cez 60 cm, vidlicovité rozkonárenie kmeňa (považuje sa v prípade listnatého dreva za balast)   
a narúbané kusy dreva. 

 

1.2.  Brúsne drevo z ihličnatých drevín 
 

a) Dlhé drevo:  
prevažne 4m dlhé, (2) 3 - 6 m dlhé, od 7 cm dlhého vrcholca bez kôry, resp. 8 cm dlhého vrcholca s kôrou smerom do výšky, max. 35 cm na 
najhrubšom konci, obsahuje max. 55% sušiny – v prípade jemnoročného dreva predstavuje obsah sušiny max. 60% min. 760kg/FMO 

b) Krátke drevo:  
1 m (max. 1.04 m) alebo 2 m (max. 2.04 m) dlhé, hrúbky ako v prípade dlhého dreva, minimálne 480 kg/RMM (ROO). 

c) Kvalita:   
len smreková/jedľová guľatina (bez polien), druhovo čisté a odrodovo nezmiešané, čerstvé, zdravé, zo súčasnej ťažby, bez zafarbenia rezných 
plôch 
Drevo musí byť na oboch koncoch zrezané pílou, dĺžkovo upravené na celý meter, na jeden meter prakticky rovno a nahladko odvetvené. Hrubo 
rozvetvené kusy, vysušené drevo, nalámané drevo, drevo s masívnymi koreňovými nábehmi a vidlicovitým rozkonárením kmeňa sú z dodávok 
vylúčené. 

 
2. VYMEDZENIE POJMU „PRIEMYSELNÉ DREVO“ 
 

Jednotka množstva:  Merná jednotka F = plnometer R = kubický meter A = hmotnosť úplne suchého dreva 
  Stav  O = bez kôry M = s kôrou 
  Miera prepočtu O = bez kôry M = s kôrou 
  (napr.:  FMO = plnometer, dodávaný s kôrou, meraný a prerátavaný bez kôry, 
   RMM = kubický meter, dodávaný s kôrou, meraný a prerátavaný bez kôry) 
Definície kvality:  I = priemyselné drevo, IS = brúsne drevo, IF = vláknina, I2 sekundárne drevo, IM = manipulačné drevo 

 
3. ROZMER 
 

a) Pri zisťovaní množstva dreva sa u priemyselného dreva z ihličnatých a listnatých drevín postupuje v zásade na základe jeho hmotnosti a len 
v závodoch kupujúcej. 

Pokiaľ v bode 1. Všeobecných podmienok nákupu a dodávania kupujúcej nie je uvedené inak, platia tu ustanovenia rakúskych obchodných zvyklostí 
„Österreichische Holzhandelsusancen“ , resp. smernice spoločnosti FHP na meranie hmotnosti priemyselného dreva. 
Faktor prepočtu na základe hmotnosti absolútne suchého dreva na jeden plnometer: 

 
 kg/FOO kg/FMO   kg/FOO kg/FMO 
Smrek/Jedľa 427 475  Breza 515 585 
Borovica 510 570  Buk lesný 650 707 
Smrekovec 545 625  Topoľ osikový 422 479 
Javor 570 633  Topoľ 350 402 
Jelša 460 541  Dub/Agát 630 741 
Jaseň 650 755     

 
b) Pri zisťovaní množstva dreva podľa objemu v kubickej miere sa drevo musí úplne odvetviť a riadne zrovnať. 

Pri nesprávnom opracovaní dreva si vyhradzujeme právo prijať drevo na základe jeho hmotnosti. 
 

 

 


