
Třídíci kritéria 

Mayr-Melnhof Holz Paskov

Kvality dle DP (tab. 13) B C Výmět
(zadávané kvality) B C FH, SC

Sbíhavost (elektr. měř.) dovoluje se: dovoluje se: Při překročení:

do 19 cm STP (STřed. Prům.) do 1,25 cm/bm > 1,25  –  ≤ 2,00 cm/bm FH  ≥  2,60 cm/bm

20 - 29 cm STP do 1,50 cm/bm > 1,50  –  ≤ 2,50 cm/bm FH  ≥  3,10 cm/bm

30 - 44 cm STP do 2,00 cm/bm > 2,00  –  ≤ 3,00 cm/bm FH  ≥  3,60 cm/bm

Křivost  jednostr. (el. měř.) Průhyb méně než Průhyb v rozmezí FH – extrémní křivost

v % STředového Průměru 15 % STP 15 - 20 % STP FH – kolena

FH – patky

Složená křivost nepovoleno nepovoleno FH – vícenásobná křivost

Suky zdravé srostlé:  do 4 cm do 6 cm FH – extrémní sukatost

Bez rozlišení středového f nesrostlé:  do 3 cm do 5 cm

nezdravé: do 2 cm, max 2 ks/bm do 3 cm

Napadení hmyzem

Mělké (do 3 mm) nedovoluje se dovoluje se

Hluboké (nad 3 mm) nedovoluje se nedovoluje se

Zbarvení *) nedovoluje se nedovoluje se

Tvrdá hniloba nedovoluje se nedovoluje se

Měkká hniloba nedovoluje se nedovoluje se SC - při výskytu

Křemenitost dovoluje se nejvýše do 10% přípustné nejvýše do 40%

průměru čela, čepu průměru čela, čepu

Točitost FH - extrémní točitost

do 29 cm pod 5 cm/bm pod 8 cm/bm

nad 30 cm pod 7 cm/bm pod 10 cm/bm

Trhliny FH - výrobní trhliny, zlomy

Dřeňové, hvězdicové max 1/4 tloušťky čela, čepu max 1/3 tloušťky čela, čepu FH - významné výsušné plášťové a 

Odlupčivé nedovoluje se max ¼ tloušťky čela, čepu přecházející trhliny (nad 10 mm),

Současný výskyt nedovoluje se nedovoluje se znemožňující pilařské využití

Výsušné plášťové, hmoty, nebo kde souhrn vad je

procházející a přecházející nedovoluje se mělká výsušná se povoluje vyšší než u "D", včetně

procházejících trhlin

Excentrická dřeň do 15 %

Definice sortimentu Čerstvé dříví běžné až prvotřídní 

jakosti, zdravé kmeny bez boulí 

a skupinových suků s 

povolenými vadami uvedeného 

rozsahu. Kůrovcové dříví není 

povoleno.

Dříví běžné až méně 

hodnotné. Vady výrazně 

nesnižující jeho přirozené 

vlastnosti. Rozsah 

uvedených vad nesmí být 

překročen. Čerstvé 

kůrovcové dříví je povoleno, 

Dříví s vadami, které vylučují  pilařské 

zpracování viz. Dodatek: Vady řadící 

hmotu do kvality FH (vláknina, 

výmět)

*) plísně, rakovina, zbarvení běle, zbarvení jádra, barevné skvrny, díry po okusu zvěří, závaly, mrazové trhliny Platnost:  1. července 2018

Mělká trhlina - do 10 mm, významná trhlina nad 10 mm znemožňující pilařské využití hmoty

Kmeny s nečitelnými (znečištěnými) čely mohou být zatříděny do kvality "D" , dodávka s více než 20-ti % znečištěných čel, bude odmítnuta jako celek

Vyjímečně lze přivést na jednom autě dvě dodávky (na dva DL), auto se třemi dodávkami (DL) nebude převzato

do 10 cm max 1 ks na bm

D
D

dovoluje se:

> 2.00 cm/bm

> 2.50 cm/bm

> 3.00 cm/bm

Průhyb v rozmezí

21 - 32 % STP

nepovoleno

do 8 cm

vhodné pro pilařské zpracování)

do 8 cm

bez omezení 

bez omezení (bude označeno DK)

bez omezení 

bez omezení 

nedovoluje se 

dovoluje se 

dovoluje se (dříví musí být ještě

bez omezení

Dříví vhodné pro pilařské zpracování, 

rozsah uvedených vad nesmí být 

překročen. Do této kvality bude 

zatřízeno dříví napadené kůrovcem v 

rozsahu vad určující tuto kvalitu.

dovoluje se 

dovoluje se 

dovoluje se

mělká výsušná se povoluje


