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Zvláštní podmínky nákupu dřeva a dodací podmínky pro biomasu 
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. SORTIMENT BIOPALIV: 

 
Veškerý sortiment neobsahuje žádná znečištění jako kameny, zeminu, kovové nebo pryžové částice, plast, a ledové hroudy. Prodejce je povinen dokázat, že 
dodaný sortiment neobsahuje/neobsahoval žádná znečištění a do té doby se v případě pochybností bude předpokládat opak. 

 
1.1. KŮRA (drcená): Definice: Stromová kůra, která vzniká na odkorňovacích zařízeních pilařského průmyslu 

 Kvalita: • velikost zrna do maximálně 20 cm délky, dřevěné díly do 5 cm průměru 
 • kůra všech druhů dřeva rozdělená podle druhu nebo smíchaná 
 

1.2. KŮRA (nedrcená): Definice: Stromová kůra, která vzniká při výrobě dlouhého dřeva pilařského průmyslu 
 Kvalita: • obsahuje kusy s velikostí zrna přes 20 cm délky 
 • kůra všech druhů dřeva rozdělená podle druhu nebo smíchaná 
 

1.3 JEMNÁ LÁTKA: Definice: Jemně zrnitá dřevovina z mechanického zpracování dřeva 
 Kvalita: • kůra všech druhů dřeva rozdělená podle druhu nebo smíchaná 
 

1.4 LESNÍ ŠTĚPKY: Definice: Lesní štěpky z posklizňových zbytků (jako jsou větve, tenké dřevo, polomové dřevo 
nebo třísky, 

zdravotní prořez, kořenové dřevo atd.) a podřadné sortimenty dřeva a dřevin 
 Kvalita: • velikost zrna do maximálně 20 cm délky, dřevěné díly do 5 cm průměru 
 

1.5 (PRŮMYSLOVÉ) ŠTĚPKY: Definice: Štěpky z mechanického zpracování dřeva rozdělené podle druhu nebo smíchané  
 Kvalita: • velikost zrna do maximálně 5 cm průměru 
  • trvalý podíl kůry je povolen 
 

1.6 PALIVOVÉ DŘEVO KULATÉ (tvrdé a měkké) Definice: Tvrdá a měkká kulatina podřadného sortimentu dřeva a druhů dřeva 
 Kvalita: • tvrdá dřeva a měkká dřeva, rozdělená podle druhu nebo smíchaná 
  • kuláče 2-5 m dlouhé, 1-2 m délka pro odděleně dodané celé jednotky 
  • řádně formované 
  • od 5 cm průměr na čepu výřezu s kůrou 
 

1.7 STARÉ DŘEVO Q1 Definice: Jemné štěpky ze zbytkového a starého dřeva jako odřezky od kapovací pily, krajové 
a pilařské odřezky, 

obalové dřevo, palety, čisté stavební dřevo 
 Kvalita: • ponechané v přírodním stavu 
  • velikost zrna do maximálně 20 cm délky, dřevěné díly do 5 cm tloušťky 
 

1.8 STARÉ DŘEVO Q1 (předeps.): Definice: Hrubě lámané staré dřevo ze zbytkového a starého dřeva jako odřezky od kapovací 
pily, krajové a pilařské odřezky, 

obalové dřevo, palety, čisté stavební dřevo 
 Kvalita: • ponechané v přírodním stavu 
  • velikost zrna nad 20 cm 
 

1.9 KEŘOVÉ ŘEZY:  Definice: Jemné štěpky z keřových a stromových řezů z péče o vzhled krajiny 
 Kvalita: • ponechané v přírodním stavu 
  • velikost zrna do maximálně 20 cm délky; dřevěné díly do 5 cm průměru 
  • podíl zelené biomasy jako je tráva a podíl listů max. 20 % 
 

1.10. KEŘOVÉ ŘEZY (předeps.): Definice: Předdrcená biomasa z keřových a stromových řezů z péče o vzhled krajiny 
 Kvalita • ponechané v přírodním stavu 
  • velikost zrna od 20-50 cm (špízy do 1 m povolené) 
  • podíl zelené biomasy jako je tráva a podíl listů max. 20 % 
 

1:11. ODŘEZKY: Definice: Odpadové dřevo vznikající u pilařského pořezu (listnaté a jehličnaté dřevo) s kůrou 
a bez ní. 

Dodáváno ve svazkování 1 m – 5 m délky 
 Kvalita: • minimální tloušťka od 1,5 x 2 cm 
 

2.  ZJIŠTĚNÍ KVALITY A PŘEVZETÍ: 
 
Kůra, jemný podíl dřevoviny, (průmyslové) štěpky a pilařské odřezky se přebírají podle prostorové míry. Prostorová míra nákladu se vypočítá ze  základní plochy 
nákladu a výšky nákladu (délka x šířka x (výška kontejner +/- překročený/podkročený rozměr). 
Palivové kulatiny a lesní štěpky stejně jako předdrcené staré dřevo Q1 a keřové řezy se přebírají vlhkou hmotností a určením obsahu sušiny. Za tímto účelem se 
určí hmotnost ve vlhkém stavu každého dodaného množství a jeho obsah sušiny. Určení obsahu sušiny se provádí podle určení ustanovení pro kulatiny (vlákninové 
a brusné dřevo). Při převzetí krátkého palivového dřeva (1-2 m) podle hmotnosti je nutné řádné hlazení. 
 
Palivové kulatiny nad 80 cm průměru na silnějším konci (elektrárna na biomasu Heiligenkreuz nad 90 cm průměru): 
 Dlouhé listnaté dřevo (> 2 m) je zátěž 
 Jiné palivové kulatiny jsou manipulační dřevo 
 Dodávky s převážně zpuchřelých, pro energetické využití nevhodným dřevem jsou zátěž 
 
V ostatních případech platí směrnice pro převzetí dřeva pro biopaliva kupující, se kterými byl prodejce seznámen při uzavření smlouvy a které tvoří integrovanou 
součást kupní smlouvy. Jako doplněk tohoto platní ustanovení Rakouských zvyklostí v prodeji dřeva ve znění platném při uzavření smlouvy. Aktuální směrnice pro 
převzetí dřeva pro biopaliva jsou také vyvěšeny v závodu kupující ve Frantschachu, stejně tak jsou uvedeny na webových stránkách kupující (www.papierholz-
austria.at). 


