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Zvláštní podmínky nákupu dřeva a dodací podmínky pro průmyslové dřevo 
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. TVAROVÁNÍ A KVALITA 
 

1.1. Jehličnaté a listnaté vlákninové dřevo 
 

 Dlouhé dřevo: Především 4 m, (2) 3-6 m dlouhé, u jehličnatého dřeva 5 cm průměr na čepu výřezu bez kůry, příp. 6 cm s kůrou a u   
listnatého dřeva 
8 cm s a bez kůry směrem nahoru.  

 Krátké dřevo: 1 m nebo 2 m dlouhé, minimální síla čela jako u dlouhého dřeva. 
 Kvalita: 

Prima: Zdravé, prakticky bez tangenciálních skvrn, na obou koncích přířez pilou, kmen hladce odvětven, žádné rozsochy, zbytky 
pryskyřice nebo poškození loupáním, u smrku a borovice je modrání povoleno. 

Sekunda:  Skvrny, tvrdá hnědá místa ale bez jehličí, zbytky pryskyřice a poškození loupání, polomové dřevo, žádné dřevo vhodné 
pro hřebíky (měkká hniloba) do 10 % řezné plochy, bílá hniloba malého rozsahu (do 10 % řezné plochy) a špatné 
odvětvení. 

Manipulační dřevo:  Na silnějším konci přes 60 cm, rozsochy (platí u listnatého dřeva jako zátěž) a polena. 
 

1.2.  Jehličnaté brusné dřevo 
 

 Dlouhé dřevo: Především 4 m, (2) 3 - 6 m dlouhé, od 7 cm čelo bez kůry příp. 8 cm čelo s kůrou směrem nahoru, max. 35 cm na  
silnějším konci, max. 55 % obsah sušiny - u jemnoletého dřeva max. 60 %, min. 760 kg/FMO. 

 Krátké dřevo: 1 m (max. 1,04 m) nebo 2 m (max. 2,04 m) dlouhé, síly jako u dlouhého dřeva, minimálně 480 kg/RMM (ROO - prostorový  
metr, dodávaný bez kůry). 

 Kvalita:  Pouze smrkové/jedlové kulatiny (žádná polena), rozdělené podle druhů, čerstvé, zdravé, z probíhající výroby, bez 
zbarvení plochy řezu. 
Dřevo musí být zaříznuto pilou na obou koncích, přiříznuto na celé metry, na metr prakticky rovně a odvětveno na hladký 
kmen. Kusy s hrubými suky, soušky, polomové dřevo, dřevo se silnými kořenovými náběhy a rozsochy je nutno z dodávky 
vyloučit.  

 
2. URČENÍ POJMU „PRŮMYSLOVÉ DŘEVO“ 
 

Množstevní jednotka:  Měrná jednotka F = pevný metr R = prostorový metr A = Atro hmotnost 
  stav  O = bez kůry M = s kůrou 
  účtovací míra O = bez kůry M = s kůrou 
  (např.:  FMO = pevný metr, dodaný s kůrou, měřený a účtovaný bez kůry, 
   RMM = prostorový metr, dodaný s kůrou, měřený a účtovaný bez kůry, 
Definice kvality:  I = průmyslové dřevo, IS = brusné dřevo, IF = vlákninové dřevo, I2 Sekunda dřevo, IM = manipulační dřevo 

 
3. MĚŘENÍ 
 

 Stanovení množství u jehličnatého a listnatého dřeva probíhá výlučně podle hmotnosti a pouze v provozech kupující. 
Pokud se nepoužije bod 1. Všeobecných podmínek nákupu dřeva a dodacích podmínek kupující, platí Rakouské zvyklosti v prodeji dřeva příp. 
Směrnice FHP (Les - Dřevo - Papír) k měření hmotnosti průmyslových kulatin. 
Přepočítací koeficient atro hmotnosti na pevný metr: 

 
 kg/FOO kg/FMO   kg/FOO kg/FMO 
smrk/jedle 427 475  bříza 515 585 
borovice 510 570  buk 650 707 
modřín 545 625  osika 422 479 
javor 570 633  topol 350 402 
olše 460 541  dub/akát 630 741 
jasan 650 755     

 
 Při stanovení množství podle objemu v prostorové míře musí být dřevo odvětveno a načisto opracované. 

Při neodborném opracování si vyhrazujeme převzít dřevo podle hmotnosti. 
 

 

 


