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Stanovení obsahu biomasy v palivech 
 

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o. 
 

1 Legislativní rámec 

 

Pojem biomasa se vyskytuje v celé řadě právních předpisů. Pokud opomineme 

předpisy z oblasti zemědělství, kde je tento pojem používán v poněkud jiném 

významu, pracují s pojmem biomasa následující zákony a jejich prováděcí předpisy. 

 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kde je 

biomasa definována jako biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků  

z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových 

odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky 

rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu. 

 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění poslední novely definuje pouze 

biomasu pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje. Jeho prováděcí předpisy se 

ale zabývají biomasou jako palivem, např. NV č. 352/2002 Sb. (ve verzi navrhované 

novely)1 se zabývá biomasou pro účely spalování ve zvláště velkých spalovacích 

zdrojích a definuje ji jako produkt, který je tvořen zcela nebo z části z rostlinného 

materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo 

za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako 

palivo 

1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví, 

2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije vyrobené 

teplo, 

3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud 

se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije, 

4. korkový odpad, 

5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 
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látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, včetně dřevného odpadu 

ze stavebnictví a z demolic. 

Vyhláška č. 357/2002 Sb. kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska 

ochrany ovzduší v aktuálně platném znění biomasu nedefinuje, pouze se v tomto 

bodě odkazuje na NV č. 352/2002 Sb., avšak návrh novely této vyhlášky v podobě, 

která je známa k 10. 5. 2007, definuje biomasu jako výhradně rostlinný materiál 

zpracovaný pouze fyzikálními procesy, který nepochází ze stavebnictví a demolic,  

a který je určený k energetickému využití jako palivo ve stacionárním zdroji 

znečišťování ovzduší. V tomto návrhu byla z pojmu biomasa zcela vypuštěna 

živočišná biomasa, jejíž využití je plně upravováno nařízením  Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. 

 

Konečně zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami... 

biomasu sice nedefinuje, ale vyhl. č. 696/2004 Sb. kterou se stanoví postup 

zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, obsahuje  

v § 2 následující definice: 

biomasou - se rozumí pro zjišťování, vykazování a ověřování emisí skleníkových 

plynů nefosilní organický materiál biologického původu (rostliny, zvířata, 

mikroorganismy), produkty a odpad ze zemědělství nebo lesnictví, nefosilní látky 

biologického původu tvořící průmyslový nebo komunální odpad a dále plyny  

a kapaliny získané rozkladem nefosilního organického materiálu biologického 

původu, 

podílem biomasy - se rozumí hmotnostní podíl uhlíku biologického původu vztažený 

na hmotnost celkového uhlíku (biologického i fosilního původu) ve směsném palivu, 

palivem z biomasy - se rozumí pro zjišťování, vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů biomasa spalovaná k energetickým účelům. 

Dále je v příloze č. 4 vyjmenován přímo seznam materiálů, považovaných pro 

potřeby této vyhlášky za biomasu. 

 

V současné době se dokončuje překlad Rozhodnutí Evropské komise, kterým se 

stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES  (Monitoring and reporting 

Guidelines). V době zpracování této zprávy není dosud známo, kdy bude toto 

rozhodnutí vydáno, ani kdy bude vydána vyhláška, kterou bude toto Rozhodnutí 
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transponováno do národní právní soustavy. Jisté je, že počátek platnosti těchto 

dokumentů by měl být nejpozději k počátku druhého obchodovacího období, tedy 

k 1. 1. 2008. 

V tomto připravovaném dokumentu je biomasa definována jako nefosilní  

a biologicky rozložitelný organický materiál pocházející z rostlin, zvířat  

a mikroorganismů, včetně produktů, vedlejších produktů, zbytků a odpadu ze 

zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví, jakož i nefosilní a biologicky rozložitelné 

organické frakce průmyslového a komunálního odpadu, včetně plynů a kapalin znovu 

získaných rozkladem nefosilního a biologicky rozložitelného organického materiálu. 

Seznam materiálů, považovaných za biomasu, obsahuje kap. 12 přílohy č. I. tohoto 

návrhu. Tento seznam obsahuje materiály, které se pro účely použití podle těchto 

pokynů považují za biomasu a kterým se přisuzuje emisní faktor 0 [t CO2/TJ nebo /t 

nebo /Nm3]. Rašelina ani fosilní části níže uvedených materiálů se za biomasu 

nepovažují.  

Skupina 1: Rostliny a jejich části: 
– sláma; 

– seno a tráva; 

– listy, dřevo, kořeny, pařezy, kůra; 

– plodiny, např. kukuřice a tritikale. 

Skupina 2: Odpady, produkty a vedlejší produkty biomasy: 

– průmyslový dřevný odpad (dřevný odpad ze zpracování a obrábění dřeva, 

dřevný odpad z činností dřevařského průmyslu); 

– použité dřevo (použité výrobky ze dřeva a dřevných materiál) a produkty  

a vedlejší produkty zpracování dřeva; 

– dřevný odpad z průmyslu celulózy a papírenského průmyslu, např. černý louh 

(jen s uhlíkem pocházejícím z biomasy); 

– surový tallový olej, tallový olej a dehtový olej z výroby buničiny; 

– odpady z lesní těžby; 

– lignin ze zpracovávání rostlin obsahujících lignocelulózu; 

– živočišné, rybí a potravinové moučky, tuk, olej a lůj; 

– primární odpady z potravinářského průmyslu; 

– rostlinné oleje a tuky; 

– hnůj; 

– zbytky ze zemědělských plodin; 
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– kaly z čistíren odpadních vod; 

– bioplyn z trávení, fermentace nebo zplyňování biomasy; 

– přístavní a ostatní v tocích a stojatých vodách se usazující kaly; 

– bioplyn ze skládek; 

– dřevěné uhlí; 

Skupina 3: Podíly biomasy ve smíšených materiálech: 

– podíl biomasy v odpadech okolo vodních toků či ploch; 

– podíl biomasy ve směsných odpadech z potravinářského průmyslu; 

– podíl biomasy v materiálech obsahujících dřevo; 

– podíl biomasy v textilních odpadech; 

– podíl biomasy v papíru, kartonu, lepence; 

– podíl biomasy v komunálních a průmyslových odpadech; 

– podíl biomasy v černém louhu obsahujícím fosilní uhlík;  

– podíl biomasy ve zpracovaných komunálních a průmyslových odpadech; 

– podíl biomasy v ethyl-tercio-butyl-etheru (ETBE); 

– podíl biomasy v butanolu. 

Skupina 4: Paliva, jejichž složky a meziprodukty byly vyrobeny z biomasy: 

– bioethanol; 

– bionafta; 

– etherizovaný bioethanol; 

– biomethanol; 

– biodimethylether; 

– bioolej (naftové palivo z pyrolýzy) a bioplyn.  

Kapitola 13.4 téže přílohy pojednává o stanovení podílu biomasy. „Podílem biomasy“ 

se rozumí hmotnostní podíl uhlíku pocházejícího z biomasy. 

Palivo nebo materiál se posuzují jako čistá biomasa pomocí zjednodušených 

ustanovení pro monitorování a vykazování, jestliže obsah jiných složek než biomasy 

činí nejvýše 3 % celkového množství příslušného paliva nebo materiálu. Pokud 

znečištění jinými materiály nebo palivy není zřejmé z vizuální nebo čichové zkoušky, 

není nutno použít analytické postupy pro prokázání čistoty členů skupiny 1 a 2 

uvedené níže : 

Zvláštní postup stanovení podílu biomasy v konkrétním druhu paliva nebo 
materiálu, včetně postupu odběru vzorků, je nutné dohodnout s příslušným 
orgánem před začátkem příslušného vykazovaného období, v němž se použije. 
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Postupy použité k odběru vzorků paliva nebo materiálu a na stanovení podílu 

biomasy musí být v souladu s normalizovanou metodou, je-li k dispozici, která 

omezuje odchylku odběru vzorků a měření se známou nejistotou měření. Je-li to 

možné, použijí se normy CEN. Pokud nejsou k dispozici normy CEN, použijí se 

příslušné normy ISO nebo vnitrostátní normy. Pokud žádné použitelné normy 

neexistují, použijí se pokud možno postupy, které jsou v souladu s návrhy norem 

nebo s pokyny týkajícími se nejlepších postupů v odvětví. 

Metody použitelné na stanovení podílu biomasy v palivu nebo materiálu se mohou 

pohybovat od manuálního roztřídění složek směsných materiálů přes diferenční 

metody stanovující výhřevnosti binární směsi a jejích obou čistých složek až  

k metodám založeným na analýze izotopu uhlíku 14C, a to v závislosti na konkrétní 

povaze příslušné palivové směsi. U paliv nebo materiálů pocházejících z výrobního 

procesu s definovanými a porovnatelnými vstupními toky může provozovatel 

alternativně založit stanovení podílu biomasy na hmotnostní bilanci fosilního uhlíku  

a uhlíku pocházejícího z biomasy vstupujícího do procesu a vystupujícího z procesu. 

Odpovídající metody musí být schváleny příslušným orgánem. 

 

2 Normativní rámec 

 

V roce 2003 zahájila svoji práci TC 343 pod mandátem CEN 325 s cílem 

standardizovat požadavky na tato paliva nejprve ve formě Technical Specifications 

(TSs) a po cca tříleté validaci jejich převedení na plné European Standards (ENs). 

Česká normalizační komise č. 138 vznikla až v roce 2006, v době, kdy struktura 

vznikajícího normového systému těchto paliv byla již pevně stabilizována. Rozsah 

prací TC 343 podle mandátu začíná bodem přijetí ostatního odpadu do procesu  

a končí okamžikem výstupem dodávky paliva. Je tedy zřejmé, že tyto normy jsou 

především určeny výrobcům těchto paliv. Mandát nezahrnuje schéma sběru odpadu, 

ani aktuální použití těchto paliv ve spalovacích jednotkách. Nicméně Mandát uvádí, 

že dokumenty jsou založeny na rozličných studiích a praktických zkušenostech 

mnoha cementářských závodů v Evropě a že první část prací musí směřovat 

k sumarizaci vlivů na proces, emise, kvalitu cementu, vyluhovatelnost a zdravotní  

a bezpečnostní hlediska. Je evidentní, že vznik norem na SRF paliva byl vyvolán 

zejména jejich využíváním v cementářských procesech. Používání SRF paliv 
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představuje dvojí výhodu – organická frakce nahrazuje fosilní palivo, zatímco 

anorganická frakce nahrazuje surovinovou složku. 

Soubor navrhovaných norem obsahuje i problematiku stanovení biomasy v SRF. 

 

3 Stanovení obsahu biomasy 

 
Zpřesněné stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku v alternativních 

palivech (zejména tuhých směsných alternativních palivech) je důležité z hlediska 

možnosti jeho odpočtu jako enviromentálně neutrálního uhlíku při bilancích CO2 

v rámci EU ETS, Kjótského protokolu a monitorovacích plánů jednotlivých instalací. 

Přestože seznam materiálů uváděných v Monitoring and Reporting Guidelines 

aplikovaných ve vyhl.č. 696/20045 Sb., příloha č. 4 i v nově připravovaném textu 

Rozhodnutí komise, který bude závazný v dalším obchodovacím období, je poměrně 

široký, samo stanovení biomasy je poměrně problémové. Plné dokončení prCEN/TS 

15440 - Method for the determination of biomass content – nepochybně přinese další 

možnosti rozšíření těchto látek. 

 

Toto rozšíření má podporu i v současně platné legislativě. V § 11, odst. 5 vyhl.  
č. 696/2004 Sb. je pro emisní faktor CO2 stanoveno 

pro biomasu - emisní faktor 0. Biomasa se považuje jako CO2 neutrální, k započítání 

emisí CO2 pocházejících z biomasy tedy nedochází. Seznam materiálů 

považovaných za biomasu je uveden v příloze č. 4 k citované vyhlášce, 

pro paliva nebo materiály obsahující fosilní nebo nefosilní uhlík - vážený emisní 

faktor, založený na zastoupení fosilního uhlíku v celkovém množství uhlíku 

(fosilního + biogenního). Tento výpočet musí být transparentní, náležitě 

zdokumentovaný a v souladu s pravidly uvedenými v § 13 až 16 vyhlášky. 

V § 16 – stanovení biomasy, se dále uvádí: 

Procedury aplikované na vzorkování paliva a na stanovení podílu biomasy v něm 

jsou založeny na příslušných CEN normách. Neexistují-li normy CEN, použijí se 

normy ISO nebo národní normy ČSN. Metody aplikovatelné na stanovení zlomku 

biomasy v palivu se mohou pohybovat v širokém rozsahu od manuálního roztřídění 

složek směsných materiálů přes diferenční metody stanovující výhřevnosti binárních 
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směsí a jejich čistých složek až k isotopickým metodám založených na analýze 

uhlíku 14C. 

Tyto podmínky vznikající komplexní soubor CEN technických specifikací a posléze 

norem beze zbytku naplní. 

 

3.1. Stanovení obsahu biomasy podle CEN/TS 15440 
 

Tato Technická specifikace (dále v textu také jako norma) popisuje normativní 

metody a jednu informativní metodu pro stanovení biologicky 

odbouratelného/biogenního podílu v tuhých alternativních palivech. Metodami jsou 

selektivní rozpouštění v kyselině sírové za přítomnosti peroxidu vodíku, metoda 

ručního třídění a informativní přepočítávací metoda. Metodami se odhaduje 

biologicky odbouratelný/ biogenní obsah tuhých alternativních paliv stanovením 

obsahu biomasy. 

 

Technická specifikace s sebou nese jisté omezení, popsané v kapitole 1 Předmět 

normy. Podle této kapitoly tuto specifikaci nelze používat pro :  

1. čisté frakce odpadu, produkty a vedlejší produkty, klasifikované jako 
CO2 –neutrální biomasa podle Přílohy G; 

2. dřevěné uhlí a tuhá fosilní paliva jako černá uhlí, koks, hnědá uhlí, 
lignity, rašelinu a směsi těchto paliv s tuhými alternativními palivy; 

3. tuhá alternativní paliva, která obsahují přírodní a/nebo syntetické 
pryžové zbytky nad 10 %; 

4. tuhá alternativní paliva, která obsahují kombinaci více než 5 % 
hmotnostních: 
• nylonu, polyuretanu a ostatních polymerů, obsahujících 

molekulární aminoskupiny; 
• biologicky odbouratelné plastické materiály fosilního původu; 

5. tuhá alternativní paliva, která obsahují kombinaci více než 5 % 
hmotnostních: 
• vlny nebo viskosy; 
• biologicky neodbouratelné plastické materiály biogenního původu; 
• oleje nebo tuky, přítomné jako složky biomasy. 
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Z uvedeného vyplývá, že pro materiály, uvedené pod bodem 1, je správný postup 

jejich zatřídění podle Přílohy G normy. Tato příloha vymezuje metody stanovení a mj. 

uvádí, že separační metody však nikdy nedosáhnou dokonalého oddělení, protože 

směřují k modelování nejobvyklejších chemických a/nebo fyzikálních  charakteristik, 

místo provedení dokonalé separace. To se vztahuje téměř na všechna stanovení  

a separační metody. Každá metoda má vlastní mezní podmínky, při kterých její 

přesnost klesá v důsledku vzájemného působení složek a vlastností. Biomasa není 
skutečnou vlastností substance, ale klasifikací původu. Počet různých materiálů, 

přítomných v odpadu je značný a mnohé se několikrát transformují nebo chemicky 

a/nebo fyzikálně modifikují. K chybám nedochází pouze v případě, kdy se veškerý 

obsah organického a biomasového uhlíku stanoví metodou 14C. 

U metody selektivního rozpouštění platí, že základním předpokladem je úplná 
biologická rozložitelnost materiálů biomasy a vůbec žádná biologická 
rozložitelnost materiálů ne-biomasy. Pro většinu materiálů tento předpoklad 

vystačí. 

Většina materiálů biomasy má biologickou rozložitelnost téměř 100 % a působnost 

metody selektivního rozpouštění je obdobná. Některé materiály vykazují větší 

výjimky. Některé z těchto materiálů jsou plně biomasou, ale rozpouštějí se během 

selektivního rozpouštění pouze částečně. Většinou to odpovídá materiálům biomasy, 

které vykazují značnou odolnost také proti biologické rozložitelnosti. 

Většina materiálů nebiomasy není biologicky odbouratelná a působení zkoušky 

selektivního rozpouštění vykazuje téměř 0 % rozpouštění. Některé materiály 

nebiomasy se vyrábějí pro jejich biologicko odbouratelné vlastnosti a jsou tedy zcela 

biologicky rozložitelné. Jiné materiály nebiomasy, jako je polyamid a polyuretan, se 

také rozpouštějí během selektivního rozpouštění. Vedle tohoto rozpouštění jsou tyto 

materiály nebiomasy i více biologicky rozložitelné, než většina obecných materiálů 

nebiomasy. 

Příloha G normy dále obsahuje tabulky G.1a a G.1b, které přinášejí výčet velkého 

počtu materiálů, které jsou/nejsou zahrnovány mezi biomasu a současně ukazují 

působnost metody selektivního rozpouštění pro tyto materiály. 

V příloze A (normativní) je ukázkový, nikoliv však vyčerpávající seznam materiálů, 

považovaných za CO2 neutrální. 

V příloze B (normativní) je popsána metoda stanovení obsahu biomasy s použitím 

metody selektivního rozpouštění v celkové hmotnosti vzorku. 
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V příloze C (normativní) je popsána metoda stanovení obsahu biomasy metodou 

ručního třídění. 

V příloze D (normativní) je popsáno stanovení obsahu biomasy v procentech 

kalorické hodnoty, které je založeno na selektivní metodě rozpouštění. 

V příloze E (normativní) je popsáno stanovení obsahu biomasy v procentech 

veškerého uhlíku selektivním rozpouštěním. 

Příloha F (informativní) popisuje stanovení obsahu biomasy s použitím přepočítávací 

(reductionistic) metody. Metoda je vhodná pro interní kontrolu, když se předpokládá, 

že hodnota výhřevnosti ve frakci biomasy a nebiomasy zůstává stabilní. 

Příloha G (informativní), jak již bylo zmíněno, vymezuje metody stanovení, přináší 

přehled působnosti metody selektivního rozpouštění na matriály biomasy  

a nebiomasy a informuje o vlivu fyzikálního tvaru a složení materiálu při metodě 

ručního třídění. 

 

Z popsaných postupů stanovení podle jednotlivých metod je zřejmé, že pro 
jednodruhové materiály (které nelze zařadit pod konkrétní kategorii podle přílohy 

G) je možno použít stanovení obsahu biomasy podle přílohy B, pro směsné 
materiály (typu směsných tuhých alternativních paliv) bude vhodné provést 

stanovení obsahu biomasy vztažené na obsah veškerého uhlíku ve frakci biomasy  

a nebiomasy podle přílohy E. 

 

V červenci 2007 bude stanovení biomasy metodou selektivního rozpouštění 

zaváděno do praxe v laboratoři VÚM Praha, a. s. s perspektivou akreditace této 
metody v průběhu roku 2008. 

 

3.2. Stanovení obsahu biomasy podle CEN/TR 15591 
 

Technická zpráva CEN/TR 15591 pojednává o metodě stanovení biomasy metodou 
14C. Metoda je založena na skutečnosti, že na základě zastoupení izotopu 14C lze 

stanovit rozdíl mezi fosilním a nefosilním uhlíkem. 

V horních vrstvách atmosféry je 14N transformován na 14C ozářením neutrony. Tyto 

neutrony pochází z interakcí mezi kosmickým zářením, slunečním zářením  

a atmosférou. Uhlík 14C je nestabilní izotop. Vrací se na 14N emisí β částice  

s poločasem rozpadu 5 730 let. Celková energie rozpadu je 158 keV. Po vzniku 14C 
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reaguje rychle s kyslíkem za vzniku 14CO2, který postupně disperguje do biosféry  

a účastní se uhlíkového cyklu. Rovnováha 14CO2 a nedávno formovaného 

organického materiálu je okolo 10-12. Z toho vyplývající specifická aktivita nedávno 

formovaného biogenního uhlíku je v současnosti okolo 0,27 Bq.g-1 nebo  

16 rozpadů.min-1.g-1. 

Jakmile organismus zemře, obsah nestabilního 14C začíná klesat s poločasem 

rozpadu 5 730 let. Za nulový obsah můžeme považovat deset poločasů, což přibližně 

odpovídá hranici 60 000 let. Proto obsah uhlíku 14C obsažený ve fosilních palivech je 

nulový, zatímco obsah uhlíku 14C v čerstvé biomase je okolo 1 ppt, což je 10-12. 

Stanovováním množství uhlíku 14C ve vzorku paliva můžeme přímo stanovit jeho 

biomasový obsah. Tato metoda tedy přímo měří biomasový obsah z celkového 

uhlíku, a tedy podchycuje přímo původ materiálu. Kromě toho může být použita pro 

materiály, které interferují s metodou selektivního rozpouštění. Znamená to, že 

pokud stanovíme množství celkového uhlíku, pak obsah 14C přes kalibrační vztah 

přímo odpovídá množství biomasového uhlíku z  celkového uhlíku. 

 

Možné problémy při kalibraci však způsobuje skutečnost, že měřené aktivity jsou 

velmi blízké přírodnímu pozadí, což se ještě komplikuje proměnnost tohoto pozadí, 

které se začíná lidskou činností pozorovatelně měnit přibližně od roku 1950  

a dramaticky se zvyšuje v 60. letech minulého století, což zapříčinilo množství 

jaderných zkoušek, prováděných v té době. Z těchto skutečností je třeba vycházet při 

výběru referenční aktivity použité v kalibračním vztahu. 

 

4 Praktické výsledky 

 

Na základě zatím provedených zkoušek s vybranými vzorky alternativních paliv 

(jednodruhových i směsných), které byly provedeny ve dvou laboratořích metodou 

CEN/TS 15440 a v jedné laboratoři u omezeného počtu vzorků metodou CEN/TR 

15591 lze konstatovat následující poznatky. 

Jako velký problém se jeví již vlastní příprava vzorků. Z charakteru těchto matriálů 

vyplývá velmi obtížná homogenizace a zjemnění vzorku na frakci, s kterou je možno 

zkoušky provádět. 
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Vlastní metody stanovení biomasového uhlíku mají svá omezení. Omezení zkoušky 

metodou selektivního rozpouštění obsahuje vlastní normový předpis. U stanovení 

metodou 14C je velmi náročné převést veškerý vzorek do plynné fáze a složitý je  

i výběr potřebných reagencií. Stanovení komplikuje přítomnost některých prvků, 

např. síry či choru. 

Malé množství výsledků, které jsou k dnešnímu dni k dispozici, nedovolují prozatím 

provést seriózní statistické vyhodnocení, ani posouzení reprezentativnosti výsledků.  

Způsob stanovení pro konkrétní typ materiálu bude vždy třeba zvážit, vzhledem 

k jeho charakteru. 

Ze získaných výsledků lze prozatím vyvodit následující možné přístupy 

k hodnoceným materiálům:  

 

Papír – podíl papíru je v souladu s Monitoring and reporting Guidelines čistá 

biomasa. V případě papíru s velkým množstvím plniva, popřípadě výztuže (laminát, 

Al fólie) je třeba definovat papírový podíl, tedy odečíst inert (popel), popřípadě 

vycházet z obsahu organického uhlíku, který lze považovat za čistě biomasový. 

Guma obsahuje určitý podíl přírodního kaučuku, popřípadě přírodních glycerínů, 

nelze ji tedy považovat za 100 % nebiomasu. Zde lze doporučit stanovení některou 

z uvedených metod. 

Textil oděv – podíl biomasy v textilních odpadech je podle Monitoring and reporting 

Gudelines CO2 neutrální. Pokud je jistota, že se jedná o textil s rozhodující převahou 

přírodních vláken, lze jej považovat za čistou biomasu. V případě výrazně směsného 

textilu bude vhodné provést stanovení obsahu biomasového uhlíku. 

Textil auto – dtto. Vlastní textilní vrstva je obvykle ze syntetických vláken, nicméně 

v řadě případů obsahuje významné procento výplně z rostlinných vláken – zde bude 

vhodné provést stanovení biomasového uhlíku. 

Plasty – tabulkově se jedná o nebiomasu, nicméně přítomné aminoskupiny budou 

pravděpodobně u stanovení metodou selektivního rozpouštění zkreslovat výsledky. 

Dřevo – 100 % biomasa podle Monitoring and reporting Guidelines. Pokud se však 

bude jednat o dřevo starší než cca 30 let, budou již zkresleny výsledky u stanovení 

metodou 14C.  

U směsných paliv, kde není spolehlivě známo materiálové složení, je vhodnou 

cestou stanovení obsahu biomasy některou z uvedených metod. 
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Jako propracovanější se v současné době jeví metoda selektivního rozpouštění. Tato 

metoda má však omezení pro řadu materiálů (jako biomasový uhlík je touto metodou 

vyhodnocen uhlík biodegradabilní, což nemusí být vždy totéž). Metoda 14C je teprve 

zaváděna do plně fungujícího stavu, pro některé materiály, u kterých metoda 

selektivního rozpouštění selhává, pravděpodobně přinese po rozpracování 

objektivnější výsledky. Problémy mohou nastávat u materiálů, kde je biomasa starší 

než cca 30 let (typicky např. dřevo). 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem je možno doporučit zanesení všech uvedených 

postupů do monitorovacích plánů. Konkrétní postup stanovení je potom třeba zvolit 

případ od případu v závislosti na druhu a typu posuzovaného materiálu. 

V komplikovaných případech potom existence všech postupů v monitorovacím plánu 

umožní i porovnávací stanovení odlišnou metodou či postupem. 

 


