
Nepovoluje se:

 - trhliny ohrožující pevnost kusu, krajové trhliny ohrožující pevnost kusu, souběžné trhliny, odlupčivé 

trhliny, kruhové trhliny

 - ojedinělé vlásečnicové trhliny

ROZMĚRY

Nepovoluje se:

TRHLINY

 - připuštěn je nadměrek v délce a šířce

Povoluje se:

 - čelní trhliny, které nesmí být delší než je šířka daného kusu

 - čelní trhliny nesmí být delší než šíře daného kusu

 - v 20 % dodaného zboží, velikost poškozench míst u hranových suků sronatelná se sukem o průměru 

15 mm

 - vlásečnicové trhliny

 - smolníky o velikosti 5x50 mm nebo jiná plocha odpovídající rozměru. Na každý 1bm povolen 1 

takový smolník, rozdělení na kusu libovolné. 

 - smolníky menší než 3x30 mm nejsou zohledňovány

VYTRHANÁ VLÁKNA 

(opracováním poškozená 

místa)

SMOLNÍKY

 - smolníky nesmí tvořit velkou skupinu

Technický kvalitativní popis obsahuje požadavky a znaky na sušené hoblované zboží. Produkty jsou vyráběny z dřeviny smrk (Picea 

abies), vycházející ze souladu normy ČSN EN 14081-1+A1:2011 "Konstrukční dřevo obdelníkové průřezu", konkrétního sušení na 

požadovanou vlhkost a hoblování.

Vyráběné hoblované produkty: Plotovky, Prkna, Latě, Hranoly, jsou určeny ke stavebnímu použití, v komorách sušené, čtyrstranně 

hoblované. Hoblované výrobky se doporučuje skladovat ve vodorovném směru v dobře větraných prostorech z důvodu možného 

zapaření a tím změně vlastnosté dřeva např. kroucení, praskání, zabarvení výrobků.

 - vypadavé suky, shnilé suky, díry po sucích

Kvalitativní popis – Hoblované zboží

 40 : 60

 10 : 90

Požadavky na třídu "A" a "B" viz tab. 1:

SUKY

ZNAK TŘÍDA "A/B"

Povoluje se:

 - suky na hraně, které jsou dobře zarostlené a nevypadnuté

 - suky dobře zarostlé v ploše, černé tužkové a křídlové suky, které neohrožují pevnost kusu

 - ojediněle suky do 35 mm, které jsou vypadavé

 - ojediněle krajové suky vypadnuté do velikosti 25 mm, které neohrožují pevnost kusu

Přehled volných prodejních tříd v poměru zastoupení kvalit (v %):
A/B

B/C

TLAKOVÉ ZAKŘIVENÍ 

(křemenitost), (křivost)

Nepovoluje se:

 - nedohoblované a neobrobené plochy

Povoluje se:

Povoluje se:

 - samotná křemenitost je nepřípustná. Prohnutí do 2 % délky kusu je povoleno

Povoluje se:
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Povoluje se:

 - rozměrový úbytek u hoblovaného zboží na výšku a šířku do - 1 mm

 - rozměrový úbytek u hoblovaného zboží na výšku a šířku do - 1 mm



REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

Vytvořil: Ing. Petr Komárek Platnost od 15.09.2020

ZÁROST KŮRY
Povoluje se: 

 - v množství a rozsahu povolené velikosti suků, nesmí obsahovat hnilobu

Povoluje se:

 - přípustné jsou lehké změny barvy, nesmí obsahovat měkkou a tvrdou hnilobu

OBLINY Nepovoluje se

Nepovoluje se

Nepovoluje se

Povoluje se:

 - dřeň do 1/2 délky je přípustná

POŠKOZENÍ HMYZEM

POŠKOZENÍ NAPADENÍM 

HOUBOU

Veškeré případné chyby třídění a odchylky vlhkosti obkladových a podlahových produktů od výše uvedených třídicích znaků z norem 

se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality a vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce 

nemůže ručit za vady, primárně změny vlhkosti, které vzniknou během dalšího skladování, manipulace s výrobky. Případné 

kvalitativní vady je možné reklamovat pouze u kusů, které nebyly dále zpracovány, tj. nebyly povrchově upraveny, nebyly kráceny atd. 

V případě reklamace týkající se vlhkosti, rozměrů či třídění znaků, bude proveden odběr vzorků z dodaného celkového množství v 

souladu s normou, pokud se výrobce a zákazník nedomluví jiným způsobem.
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Hoblované zboží (latě, prkna, hranolky) - sušeno na rozsah vlhkosti 15 ± 3 %.

Pokud je požadavek na odlišné vlhkosti, musí tak být domluveno oběma stranami.

Při změně vlhkosti vzduchu se může lišit vlhkost dřeva a tím se mohou změnit rozměry hotového produktu v době dodání.

Aklimatizace před montáží - po dodání na místo stavby je nutné patřičnou dobu nechat palubky aklimatizovat, která závisí na 

podmínkách, ročním období a podmínkám na stavbě.

TŘÍDA "C":

Jsou v ní obsaženy produkty hoblovaného zboží, které nejsou vyhovující znakům volné prodejní třídy "A/B".

VLHKOST:

Hoblované zboží (latě, prkna, hranolky) - sušeno na rozsah vlhkosti 12 ± 3 %.

ZNAK

ZABARVENÍ (barevné 

rozdíly)

TŘÍDA "A/B"

DŘEŇ


