
  

 

TECHNICKÉ  PODMÍNKY  PRO  NÁKUP  PILAŘSKÉ  KULATINY SM                        

PILA MEZIMĚSTÍ (od 1.9.2018) 

 

1. JAKOST 

Podle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice. 

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená. Každá dodávka musí obsahovat jednu 

dřevinu a sortiment, tj. výřezy 4m, 5m nebo celé délky 8m, 10m, 12m. Nedodávat jiné 

délky než je uvedeno! Nedílnou součástí každé dodávky je dodací list na dodané dříví. 

Jakostní třídění – 3 základní třídy jakosti: 

 A/B 

 C 

 D 

Pokud v dodávce bude dodané dříví, které neodpovídá uvedeným jakostním třídám, bude 

přeřazeno do tzv. výmět – omyl.  

Pro stanovení jakosti je nutné dodávat výřezy nebo dlouhé dříví s čitelnými čely. Pokud 

čelo není čitelné, automaticky se přeřadí do jakosti D. 

Jedle, která bude součástí dodávky kulatiny SM, bude klasifikována jako kvalita D. 

Pokud podíl špatné kvality (omyl, kov) překročí 30 % z dodaného množství, má kupující 

právo odstoupit od smlouvy. Pozor, pokud bude kulatina obsahovat hloubkové 

poškození dřevokazným hmyzem (tesařík), bude převzatá jako omyl! 

 

Kůrovcové dříví (KH):  
Povolené zabarvení do 15% průměru čela (čepu), za povolené zabarvení se považuje 

pouze zamodrání v bělové části. Zabarvení nesmí způsobit zhoršení mechanických 

vlastností dřeva. U ostatních vad jsou povolena kritéria kvalit B a C dle „Popisu 

jakostních tříd pilařské kulatiny 01/2007“. Pokud dříví nesplňuje výše popsaná kritéria, 

bude zatříděno do kvality D.    

 

2. ROZMĚRY: 

Minimální průměr 16 cm měřeno bez kůry, maximální průměr 65 cm včetně kůry 

(kořenových náběhů).  

Délky výřezů 4m, 5m plus nadmíra 2% jmenovité délky, dodávané v poměru 4 m-70%, 

5m – 30%. 

 

Celé délky 8m, 10m, 12m plus 3% jmenovité délky, dodávané v poměru 8m – 20%, 

10m, 12m-80%. 

  

3. PŘEJÍMKA 

Elektronická, jejíž výsledky jsou závazné pro obě smluvní strany. Každý dodavatel má 

právo účastnit se přejímky jeho dodávky dříví v provozovně kupujícího. 

 

4. PLNĚNÍ DODÁVEK 
Plynulé zásobování, návozy telefonicky dohodnout s určenými pracovníky kupujícího. 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ  PODMÍNKY  PRO  NÁKUP  PILAŘSKÉ  KULATINY  BO                       

PILA MEZIMĚSTÍ (od 1.9.2018) 

 

1. JAKOST 

Podle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice. 

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená. Každá dodávka musí obsahovat jednu 

dřevinu a sortiment, tj. výřezy 4m nebo 5 m. Nedílnou součástí každé dodávky je dodací 

list na dodané dříví. POZOR NA KŘIVOST! 

Jakostní třídění – 3 základní třídy jakosti: 

 A/B 

 C 

 D 

Pokud v dodávce bude dodané dříví, které neodpovídá uvedeným jakostním třídám, bude 

přeřazeno do tzv. výmět – omyl.  

Pro stanovení jakosti je nutné dodávat výřezy nebo dlouhé dříví s čitelnými čely. Pokud 

čelo není čitelné, automaticky se přeřadí do jakosti D. 

Pokud podíl špatné kvality (omyl, kov) překročí 30% z dodaného množství, má kupující 

právo odstoupit od smlouvy. Pozor, pokud bude kulatina obsahovat hloubkové 

poškození dřevokazným hmyzem (tesařík), bude převzatá jako omyl! 
 

2. ROZMĚRY 

Minimální průměr 20 cm měřeno bez kůry, maximální průměr do 65 cm včetně kůry 

(kořenových náběhů).  

Délky výřezů 4m plus nadmíra 2% jmenovité délky, dodávané v poměru  4 m - 100 %. 

 

3. PŘEJÍMKA 

Elektronická, jejíž výsledky jsou závazné pro obě smluvní strany. Každý dodavatel má 

právo účastnit se přejímky jeho dodávky dříví v provozovně kupujícího. 

 

4. PLNĚNÍ DODÁVEK 

Plynulé zásobování, návozy telefonicky dohodnout s určenými pracovníky kupujícího. 

 

 

 

 

V Březové dne……………….. 

 

 

 

 

………………………...                                                             ……………………….. 

kupující                                                                                     prodávající  


