
Demonstrační provoz technologie IFBB prostřednictvím 
jednotky Blue Conrad v rámci projektu DANUBENERGY

(využití odpadní biomasy z údržby krajiny pro výrobu rostlinných briket)

Datum: čtvrtek 10. dubna
pátek 11. dubna
pondělí 14. dubna
úterý 15. dubna

Místo konání: Sídlo technických služeb ve Zlíně - Loukách
Adresa: Technické služby Zlín, s.r.o. Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, 
GPS: 49°12'59.324"N, 17°36'56.681"E)

Seminář určen pro: provozovatele a vlastníky ČOV, kompostáren a bioplynových stanic, 
zástupce technických služeb měst a obcí,
zástupce kraje, měst a obcí

Program demonstračních dnů:

9:00 - 9:15             Registrace 

9:15 - 11:00
            Workshop 

 Prezentace projektu DANUBENERGY a jeho regionálního kontextu 
v souvislosti s nakládáním s odpadní biomasou a odpady
(Miroslava Knotková, ředitelka EAZK, o.p.s.)

 Prezentace příkladů nakládání s odpady v ČR i zahraničí
k hledání optimálních technologií v oblasti nakládání s odpady 
včetně diskuse a sdílení poznatků s účastníky
(František Kostelnik, ředitel TS Zlín, s.r.o.)

 Prezentace technologie IFBB
(Lutz Bühle a Frank Hensgen, Universität Kassel, Německo)

11:00 - 11:30            Oběd

11:30 - 13:00
Praktická ukázka provozu demonstrační jednotky IFBB v areálu 
TS Zlín (Lutz Bühle a Frank Hensgen, Universität Kassel, Německo)

O projektu DANUBENERGY:

Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme) a je založený na 
regionální i mezinárodní bázi, díky které umožní otestovat v regionu novou technologii 
zpracovávající méně kvalitní vstupní biomasu (např. odpad z povinné údržby zatravněných říčních 
břehů včetně případných keřů) v žádané biopalivo (rostlinné pelety). Regionální charakter projektu 



spočívá v provedení studie dostupného potenciálu daného typu biomasy, který neohrožuje 
potravinovou bezpečnost regionu a navíc efektivně řeší problém využití méně kvalitní odpadní 
biomasy.

DANUBENERGY projekt je založen na úspěšném projektu PROGRASS, který probíhal v letech 
2009-2012. PROGRASS je více než pouhá implementace technologie – je to zavedení 
integrovaného a mezioborového přístupu rozvoje, který vytváří ekologický, ekonomický a sociální 
prospěch v partnerských regionech.

V rámci projektu PROGRASS byla vyvinuta mobilní demonstrační technologie IFBB, která bude 
představena na devíti místech v Rakousku, Itálii, Maďarsku, Slovensku, České republice, 
Slovinsku, Německu a Polsku. Pro tento účel byly optimalizovány a standardizovány sklizňové a 
zpracovatelské metody, které umožňují přenositelnost přístupu PROGRASS budoucím projektům.

Srdečně zvou pořadatelé:
 za realizátora projektu – Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
 za odborného mentora projektu – Universität Kassel, Německo

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do pondělí 31. 3. 2014 na info@eazk.cz nebo na 
tel. 577 043 941 nebo mobil 603 883 999.

Přihláška – Návratka

Jméno a příjmení :……………………………………………………………………….

Název organizace :……………………………………………………………………….

Telefon :……………………………………………………………………….

E-mail :……………………………………………………………………….

Vybraný den :……………………………………………………………………….

Příjezd do areálu TS Zlín:




