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Všeobecný cíl projektu 

Projekt DANUBENRGY usiluje o: 

Produkci skladovatelných pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních 

procesů 

Využití extenzivně získávané biomasy s travních ploch podél říčních břehů a 

z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani 

konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy. 

  

Projekt DANUBENERGY řeší intenzifikaci stávající produkce bioplynu při ČOV  na 

třech úrovních: 

Přispěje k optimalizaci produkčního procesu zavedením nové technologie 

současné výroby bioplynu a pevných biopaliv (IFBB – Integrated generation of Solid 

Fuel and Biogas from Biomass) a to jak ve formě kompletní samostatné jednotky tak 

jako doplnění stávajících zařízení pro energetické využití biomasy. 

Posílí vstupní stranu procesů energetického využívání biomasy zpracováním dříve 

nevyužívané odpadní biomasy z nevyužívaných travních ploch a odpadní biomasy 

z údržby zeleně podél komunikací. 

Podpoří využití výstupů (produktů) zpracování biomasy pomocí optimalizace 

vlastních procesů vedoucí k vyšší kvalitě produktů a jejich širšímu uplatnění nejenom 

na regionálním, ale v případě potřeby i na mezinárodním trhu s biopalivy.  

Specifické cíle projektu: 

Společná demonstrace/prezentace možností zpracování odpadní biomasy: 

pomocí mobilní demonstrační jednotky postupně představit technologii IFBB 

v 7 partnerských zemích na celkem 9 stanovištích ( Ve Zlíně bude 

demonstrační technologie v dubnu 2014) 

získat pozitivní přístup a zájem veřejnosti v modelových regionech  

přesvědčit investory k aktivnímu zapojení do projektu 

připravit relevantní místní zájmové skupiny (investory) k vytvoření komplexní 

nabídky konečných produktů (biopaliv) 

proškolit místní personál pro obsluhu mobilní jednotky IFBB 

Realizovatelnost daného schématu ve specifických podmínkách jednotlivých regionů: 

provoz a modifikování demonstrační jednotky v jednotlivých regionech 

příprava investic do daného procesu zpracování biomasy (studie 

proveditelnosti) 

produkce velkého množství biopaliva a příprava širšího spektra koncových 

produktů (dle vstupního materiálu) 

ověřit technickou proveditelnost zvoleného postupu zpracování biomasy podle 

podmínek v jednotlivých regionech 

Kritéria udržitelnosti zvoleného procesu zpracování biomasy: 

prozkoumání, ověření a následné zajištění ekologické udržitelnosti daného 

postupu v regionech střední Evropy 

stanovení a dokumentace sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé 

regiony 

vyvinout postupy pro přenos získaných poznatků do obdobných regionů ve 

střední Evropě 

propojit zvolený postup využití biomasy se zavedeným managementem 

údržby chráněných území (NATURA) 

Budování regionálních kapacit: 

podpořit podnikatelský potenciál konceptu DANUBENERGY rozvojem 

ekonomických koncepcí přizpůsobených danému regionu včetně budování 

sítí/struktur investorů v zapojených regionech 

vytvoření produktů (produktových řad) specifických pro konkrétní region 

včetně regionální značky 

vývoj a implementace vzdělávacího programu pro místní autority a správce 

travních porostů (včetně zaplavovaných travních porostů) založený na 

ekologických, technických a ekonomických aspektech decentralizované 

výroby biopaliv 

vývoj a implementace tréninkového programu pro „Danubenergy coache“ ®, 

kteří mohou působit jako regionální iniciátoři dalšího rozvoje využití technologií 

(např. IFBB) pro zpracování méně kvalitní biomasy 

  

První pracovní setkání projektu DANUBENERGY proběhlo 3-5. října 2012 ve 

Witzenhausenu (Německo). Hlavní náplní tohoto setkání bylo projednání 

organizačních změn v rámci projektu po změně hlavního partnera (přerozdělení úkolů, 

rozpočet,…). Účastníkům setkání byla za provozu představena demonstrační jednotka 

IFBB a také byl navržen plán přesunu této demonstrační jednotky mezi jednotlivými 

partnery. Vedle standardní komunikace (telefon, e-mail) bylo dohodnuto také pořádání 

elektronických seminářů (webinar) každý měsíc mezi jednotlivými pracovními 

setkáními. 

  

  

V roce 2013 byla s využitím statistických dat a komunikace s potenciálními 

stakeholdery vytvořena analýza potenciálu odpadní biomasy ze zahrad a trvalých 

travních porostů ve Zlínském kraji. Dále byl přeložený Provozní manuál pro výběr 

lokality a sklizeň biomasy, který je využit také ve WP4. Na základě získaných dat, 

technických požadavků uvedených v přeloženém manuálu a komunikace 

s potenciálními stakeholdery byla pro sklizeň biomasy (WP4) a demonstrační provoz 

mobilní jednotky blueConrad vybrána lokalita Bojkovic.  

  

Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe 

Programme) a je založený na regionální i mezinárodní spolupráci. 

 

Cílem je : 

1. představení technologie na zpracování biomasy 

2. provedení studie dostupného potenciálu daného typu biomasy 

3. otestování biopaliva  

4. výměna zkušeností formou exkurzí 



  

Partneři projektu: 
 

1. Environment Technique Baden Baden (Německo);  

2. AGIRE – Energy Management Agency (Itálie); 

3. BIOMASA – Association of Legal Entities(Slovensko); 

4. CATRO (Slovinsko);  

5. Competence Centre Naturemanagement (Rakousko);  

6. Energy Agency of the Regions (Rakousko);  

7. EAZK (Česká Republika);  

8. Sárvári HUKE Waste Treatment Ltd. (Maďarsko); 

9. Bavarian Research State Centre for Agriculture, IAB (Německo);  

10. Poznan University of Life Sciences (Polsko);  

11. University of Kassel Faculty of Grassland Sciences 

(Witzenhausen, Německo).  



  

 Baden-Baden 

 

Bez skládky komunálního odpadu 

 

Odpadové hospodářství  

Komunální energetika 

Údržba krajiny 

Výroba produktů 

 



  

Sběrný dvůr bioodpadů 



  

Sběrný dvůr bioodpadů 



  

Štěpkování bioodpadu 



  

Sběrný dvůr bioodpadů 



  

Sběrný dvůr bioodpadů 



  

Výstupní produkty 



  

Výstupní produkty 



  

Různé druhy produktů 



  

Různé druhy biopaliv 



  

ČOV a zpracování BRKO 



  

Produkty zpracování  bioodpadů 



  

Mokrý proces zpracování BRKO 



  

BRKO před a po vyprání 
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