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CENÍK PILAŘSKÉ KULATINY LST a.s. – pila Veselí nad Moravou
Platnost od: 1.10.2020
Odběratel:

LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov ČR
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805
Divize Veselí
Lány 1182
698 01 Veselí nad Moravou ČR

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Valer
obchodní zástupce
Tel: +420 602 567 108
E-mail: valer@lst.cz

Technické podmínky nakupovaného dříví
Předmět nákupu:

Smrkové výřezy pro pilařské zpracování – III. jakostní třída

Nakupované délky : Výřezy 3; 4 a 5 m nebo celé délky v jejich násobcích a kombinacích
Přídavek k délce (nadměrek) 2% jmenovité délky
Minimální čep:

25 cm

VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK; klasifikace vad a jejich zatřídění do III.jakostní třídy
KVALITA

B
C
KH
Dříví běžné jakosti, méně hodnotné,
Čerstvé dříví běžné jakosti, zdravé
dovoleny jsou vady, které výrazně Kůrovcové dříví se zabarvením, bez
kmeny bez výskytu boulí a
nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.
tvrdé hniloby a hloubkového
skupinových suků a dále s vadami
Rozsah níže uvedených vad nesmí
poškození hmyzem
do níže uvedeného rozsahu
být překročen

charakteristika

Suky

Trhliny

Vady růstu

Vady
způsobené
houbami
Napadení
hmyzem

D
Dříví, které může být využitelné pro
pilař.zpracování a které vzhledem k
jeho vadám nelze zatřídit do kv.
B,C,KH. Rozsah níže uvedených vad
nesmí být překročen.

zdravé, srostlé

do 4 cm

do 6 cm

do 6 cm

do 8 cm

nesrostlé

do 3 cm

do 5 cm

do 5 cm

do 10 cm max. 1 ks na 1 bm

dřeňové, hvězdicovité

do 1/4 tl. čela/čepu

do 1/3 tl. čela/čepu

do 1/3 tl. čela/čepu

dovoluje se

odlupčivé, výsušné

NE

do 1/4 tl. čela/čepu

do 1/4 tl. čela/čepu

dovoluje se

přecházející

NE

mělká výsušná se povoluje

mělká výsušná se povoluje

dovoluje se

jednoduchá křivost

do 15% střed. průměru

16 - 20% střed.průměru

16 - 20% střed.průměru

21 - 31% střed.průměru

točitost

do 5 cm/bm

do 8 cm/bm

do 8 cm/bm

dovoluje se

sbíhavost

do 2 cm/bm

2 - 3 cm/bm

2 - 3 cm/bm

dovoluje se

křemenitost

do 10% tl. čela

do 40% tl. čela

do 40% tl. čela

dovoluje se

excentr.dřeň

do 15% tloušťky čela, čepu

dovoluje se

dovoluje se

dovoluje se

zbarvení

NE

NE

do 1/4 tl.čela

do 2/3 tl.čela
do 2/3 tl.čela

trvdá hniloba

NE

NE

NE

měkká hniloba

NE

NE

NE

NE

mělké

NE

NE

dovoluje se

dovoluje se

hluboké

NE

NE

NE

dovoluje se
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Ceny

Výřezy 3; 4; 5 m nebo celé délky - minim. čep 25 cm
Parita: DDU Veselí n.M., Lány 1182, 698 01 (Kč/m3 bez DPH)
tl.stupeň
kvalita

2b +

B/C

1700

KH

1500

D

1200

neobjednaná
hmota/výhoz

300

Příplatek za dříví s čepem 35 cm + v kvalitách B/C a KH: 150 Kč/m3
Přejímka
•
•
•
•
•
•

Pokud není provedena přejímka přímo v lese přejímačem, je kulatina přejímána
určeným pracovníkem při dodání na Pilu Veselí.
Dodavatel po nakládce na OM stanoví množství a kvalitu jednotlivých sortimentů. Tyto
údaje uvede na dodací list.
Množství dříví bude stanoveno hromadným měřením v prostorových mírách na
odvozním prostředku. Stanoví se množství podle jednotlivých hrání v prm. Celkové prm
se přepočtou na celkové m3 koeficientem 0,64.
Zastoupení jednotlivých kvalit se v dodávce stanoví odhadem a to procenticky
s následným výpočtem m3 v jednotlivých kvalitách.
Výpočet množství a stanovení kvalit ověří pověřený pracovník Pily Veselí při vykládce.
Dodavatel může na OM použít metodu ručního kusového měření s uvedením kvality
jednotlivých kusů. Pro ověření správnosti bude na Pile Veselí použita metoda
hromadného měření.

Ing. Tomáš Valer
obchodní zástupce
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