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Zvláštní podmínky nákupu dřeva a dodací podmínky pro štěpky 
společnosti 

Papierholz Austria GmbH 

(Znění 07/2017) 

Jako doplněk Všeobecných podmínek nákupu dřeva a dodacích podmínek kupující dohodnutých mezi Papierholz Austria GmbH (dále „kupující“) a jejím/i smluvním/i 
partnerem/partnery (dále „prodejce“) se dojednává: 

 
 

1. STANOVENÍ MNOŽSTVÍ / KVALITA 
 

1.1 Stanovení množství:  Stanovení množství se provádí podle hmotnosti (ATRO převzetí). Platí zde směrnice pro převzetí dřeva společnosti PHA. 
 
Interval odběru vzorků:  Rozsah namátkových zkoušek závisí na měsíčních dodávaných jednotkách: 
 

Počet dodávaných jednotek za měsíc 
Namátkové zkoušky v průměru u 

 1-40 každé dodávky 
 41-100 každé 2. dodávky 
 > 100 každé 10. dodávky 

 
Výběr dodávek, ze kterých se vzorky odbírají, se provádí podle náhodného výběru. 

 
1.2 Druhy dřeva: smrk, jedle, borovice, modřín; vždy bez kůry. 

Smíšené náklady (příměsi borovice a modřínu > 5 %) se přebírají následovně: 
sm/bo jako  100% borovice 
sm/mo jako  100% modřín 
bo/mo jako  100% modřín 

 
1.3 Rozměry (požadované hodnoty): délka 25 – 28 mm 

tloušťka 4 – 8 mm 
šířka 15 (10) – 30 mm 

 
1.4 Hodnocení kvality: 

 
1.4.1 Zjištění rozdělení velikosti kusů (rozdělení velikosti štěpků): 

 
Namátková analýza rozdělení velikosti kusů frakčním přístrojem GRADEX (sítová analýza resp. sítové velikosti): 

děrované síto > 45 mm děrované síto > 7 mm 
štěrbinové síto > 8 mm štěrbinové síto > 3 mm 
děrované síto > 13 mm jemný podíl 
 

Rozsah namátkových zkoušek (odvození od množství kupní smlouvy): 
Počet dodávek za měsíc: Namátkové zkoušky v průměru u: 
  1 – 10 každé dodávky 
11 – 20 každé třetí dodávky 
21 – 40 každé páté dodávky 
40 každé desáté dodávky 
 

1.4.2 Zjištění kvalitativní hodnoty namátkové zkoušky: 
 
Na procentuální podíl zbytků na jednotlivých sítech ve vztahu k celkové namátkové zkoušce se aplikuje daný cenový multiplikátor. 
Z toho vyplývá pro každou frakci relativní kvalitativní hodnota. 
 
Cenové multiplikátory:  Cenové multiplikátory jednotlivých frakcí odrážejí užitnou hodnotu štěpků pro výrobu buničiny: 

děrované síto > 45 mm = 0,20 děrované síto > 7 mm= 0,70 
štěrbinové síto > 8 mm = 0,75 děrované síto > 3 mm = 0,20 
děrované síto > 13 mm = 1,30 jemný podíl > 7 mm= 0,00 

 
Ze součtu kvalitativních hodnot každé jednotlivé frakce vzniká kvalitativní hodnota namátkové zkoušky.  
 

1.4.3 Kůra: 
 
Při očividně nadměrných podílech kůry (od 2 %) se podíl zjistí ručním výpočtem formou vlastního odběru vzorků.  
 
Srážky: podíly kůry do 2,0 %: žádná srážka podíly kůry > 2,0 % - 3 %: 3 % srážka 

podíly kůry > 3,0 % - 4,0 %: 6 % srážka podíly kůry > 4,0 %: Odmítnutí dodávky  
 

1.4.4 Odmítnutí dodávky: 
 
K odmítnutí dodávky dojde, když 

- je jemný podíl větší než 3 %; 
- je podíl kůry větší než 4 %; 
- dodávka vykazuje velký podíl nedostatečné kvality, jako např. příliš krátké, silné nebo kopinaté příp. hoblinové štěpky, dále silně 

stlačené štěpky, vlákna řezu, s impregnačním prostředkem nebo štěpky kontaminované lepidly, atd.; 
- pokud došlo ke znečištění jakéhokoliv druhu (plat, uhlí, atd.)  

 
1.4.5 Dodávka se sněhovou pokrývkou: 

 
Krychlový objem sněhu se zjišťuje při převzetí, přepočítá se pomocí následujících přepočítacích koeficientů do hmotnosti a tato celková hmotnost se odečte od 
dodávky: 

Sníh nestlačený: 1 m3 = 200 kg Sníh stlačený:  1 m3 = 700 kg 

  
 


