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Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 

 Politický mandát 

Direktiva 2015/1513 „iLUC Directive“ přijata 9.září 2015 vstoupila v platnost 5.října 2015, redefinuje cílový podíl 
biopaliv do roku 2020 na 10% s maximálním podílem B1G 7% a s větším  důrazem na rozvoj pokrokovějších paliv 
B2G z odpadních produktů což musí být ukotveno i v národních akčních plánech OZE členských států EU v roce 2017.  
 
NREAP (National Renewables Energy Action Plan) se obnovuje každých 5 let a poslední je z roku 2012. Na dosažení a 
podporu podílu B2G se navrhuje, aby 3% podíl byl zvýhodněn vícenásobným zápočtem: 
 
- B2G z použitého rostlinného oleje či živočišných tuků      (dvojí zápočet) 
- Obnovitelná elektřina v železničním sektoru                       (zápočet 2,5x) 
 -Obnovitelná elektřina v elektro vozidlech                            (zápočet 5x) 
- Pokrokové B2G                                                                          (dvojí zápočet s 0,5% indikativním cílem podílu) 
 
 
Dohoda obsahuje zveřejňování dat emisí, která s iLUC souvisí. Členské státy musí transferovat direktivu do 
národních legislativ do poloviny roku 2017 a stanovit národní indikativní cíle pro B2G do 18 měsíců (konec 2016 - 
začátek 2017).  
 
 
http://www.mpo.cz/assets/cz/2012/11/NAP.pdf 



Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)  výzva Nízko emisní a bezemisní vozidla.  (1,3 Mld.Kč). 
 
Příjemci                                     Kraje a obce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících 
Maximální výše  na projekt    200 Mio Kč 
Minimální výše                         5 Mio Kč 
Příjem žádostí                          29. ledna 2016 -  července 2016. 
Realizace                                   nejpozději 31. října 2018.  
 
Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj 
České republiky v jednotlivých krajích. 

E.ON  má cíl pokrýt sítí rychlodobíjecích stanic  dálniční tahy na území ČR do konce roku 2017.  
Projekt počítá s výstavbou minimálně 15 nových stanic, s dobíjecím časem 30 minut.  
Umístit je chce na stávajících čerpacích stanicích.  
 
ČR tak bude propojena v dobíjecí infrastruktuře s dalšími evropskými zeměmi. V rámci tohoto projektu bylo 
vytvořeno konsorcium, jehož se účastní jsou subjekty ze Slovenska, Německa a Belgie. 



 

TEST elektrobusu SOR EBN 11 – DPP 

 

Projekt předčil očekávání z hlediska dojezdů. 

Původně měl elektrobus ujet 250 km  

s cestujícími v různých tepelných podmínkách.  

 
Běžně ujede 260 kilometrů i při teplotách pod nulou a jsou tam 

ještě rezervy. 

 

 O víkendech dokonce okolo 340 kilometrů.  

Záleží jak jsou naplánované oběhy na lince. 

 

  
http://praha.idnes.cz/elektrobusy-v-praze-bezemisni-testovaci-provoz-fut-

/praha-zpravy.aspx?c=A160224_150203_praha-zpravy_rsr 

 

Obnova vozového parku může začít za čtyři roky 
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Pokrokové technologie zpracování 
odpadů na biopaliva 2.generace –B2G 

Vstupní surovina odpadní organická hmota 

Technologie se nazývají Biopaliva 2.genrace B2G   

B2G nemají průnik (resp. mají minimální průnik) s potravinovým 
řetězcem, krmivy, biodiverzitou,…. 

                               Vstupní surovina = „ODPADY“         



   

ČR uvažuje a plánuje o masivní investice do spaloven odpadů... 

 
Česká technolgická platforma biopaliv (ČTPB) 
 
1. Varuje. Cesta spalování biomasy je technologický model minulého 

století. Jeho největší nevýhodou je, že vzácný chemický obsah 
organických odpadů proměňuje pouze na teplo a elektrickou 
energii. Navíc, realizace investicí do spaloven, dlouhodobě 
ekonomicky předurčí cestu vstupní suroviny na okamžitou výrobu 
tepla a elektrické energie. Spalovna svým provozem předurčí 
odpady a biomasu pro svoje účely a „zablokuje“  faktickou možnost 
pokrokovějším cestám chemických separací a v konečné fázi i 
získávání vodíku do palivových článků. 

 
 



   

 
Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 
 
2.Navrhuje v rámci své činnosti v příštích letech realizovat odborné a 

komplexní posouzení dostupných technologií B2G  z hledisek: 
   
       Technické – Technologické – Ekonomické - Sociologické- Environmentální 

 
Porovnat možnosti jednotlivých technologií v dnešních provozních 
podmínkách a stanovit, v návaznosti na RESTEP, strategii zavádění B2G v 
podmínkách ČR. To vzhledem na iLUC závazky ČR  (viz. slide Politický mandát)  

ale i z dlouhodobého pohledu potřeb ČR. 



Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 

ČTPB vytvoří kvalifikované teamy odborníků  z jednotlivých  oblastí k 
expertnímu posuzování technologií  



Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 

 Dosavadní praxe:    
Prvotní byl návrh technologie, který jednotlivé rezorty posuzovali.  
 

Návrh ČTPB je opačný: 
Prvotní expertní posuzování dostupných technologií definuje výhody a nevýhody 
jednotlivých technologií z partikulárních rezortních hledisek.  Následně bude hledání 
nejschůdnějšího kompromisu – jako kvalifikovaný výběr nejvhodnější technologie pro 
konkrétní podmínky v konkrétním regionu ČR. 
 
Výhody : 
- Kvalifikované expertní informace ohledně jednotlivých technologií 
- Možnost včas v předstihu a kvalifikovaně vybírat nejvhodnější lokální technologii 

dle lokálních podmínek 
- Vynaložené náklady  na realizaci kvalifikovaného posouzení jsou vzhledem k 

finanční náročnosti realizací zanedbatelné a vzhledem na eliminaci méně vhodné 
technologie, velmi efektivně vynaložené.  



Stanovisko ČTPB:  
 
Na rozdíl od postupů v případě B1G, kdy jsou rezorty postaveny přímo před posouzení 
konkrétní technologie, a často pod politickým či časovým tlakem. 
 
 Navrhujeme aplikovat popsaný – opačný princip. 
 
S prvotní expertní analýzou širšího portfolia možných technologií a až následně volit 
konkrétní technologii do konkrétních podmínek v ČR.  
 
Cílem je intenzivnější vtažení rezortního státního či regionálního managementu do 
širších  a hlavně včasných možností posuzování, zkrácení následných schvalovacích  
řízení a optimalizace návrhu možných řešení, vhodných do konkrétních podmínek 
regionů ČR. 
  
Je to aktivnější , dynamičtější a kvalifikovanější přístup státního managementu za 
racionálního využití expertů ČR na jednotlivé oblasti včas a bez bezprostředního tlaku 
termínů realizace. Zvolení experti budou muset mít v oboru akceptovanou reputaci a 
erudici. 

Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) 



Komplexnost pohledu na B2G 
B2G je nutné zvažovat optikou komplexního pohledu na OZE. B2G mají průnik v možném 
vzájemném konečném užití s výrobou elektrické energie a tepla na druhé straně mají průnik 
ve vstupné surovině.  



Technologie 
B2G  

komerčně dostupné 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 

je tzv. vlajkovou lodí komerčně nabízené technologie B2G.  Technologii PROESA je uznávaná 
jako první komerčně nabízená technologie B2G (již v roce 2014) s referencí v Italském 
Crescentinu.. 

Firma podepsala kontrakt se slovenskou firmou Energochemica ve městě Strážské 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 

Hlavní charakteristiky:   
  
 - princip  - kontinuální proces SSCF - Simultaneous Saccharification and Co- Fermentation 
                               Saccharomyces cerevisiae organizmy obvykle používané pro produkci 1G EtOH nejsou schopny fermentovat pentózy.   
                               Při fermentaci lignocelulózy je ale nutná fermentace  jak hexózy tak pentózy.  

 

- extrakce cukrů enzymy Novozymes - hydrolýza a fermentace na etanol. 
-    separovaný lignin je využit na získávání tepla. 
 
- pořizovací náklady:  150 Mio € 
  
- vstupní surovina:  
          - biomasa (sláma, ale i jiné) cca 270 000 tun/rok  (svozový rádius 70 km) 
          
- výstup: 
                - výstupní palivo: Etanol cca 60 000 t/rok (trans. poměr 5:1) 
                - elektrický instalovaný výkon 13 MW – pro soběstačnost provozu 
  
- zaměstnanost: 100 trvale zaměstnaných pracovníků 
  
Konkurenceschopnost technologie při cenách cca 70 USD/bbl. (barel ropy).  

http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=bioenergy_ii
http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=bioenergy_ii
http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=bioenergy_ii
http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=bioenergy_ii


1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 

Technologie PREOSA se rozšiřuje na všech kontinentech. 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 



1. BETA RENEWABLES  
 Itálie 



2. POET - DSM  
 Holandsko - DSM a USA - POET  

Výroba etanolu především z kukuřičných odpadů. Projekt LIBERTY (Iowa) 
  
Hlavní charakteristiky:   
princip  - enzymatický rozklad cukrů a fermentace 
pořizovací náklady:  275 Mio USD 
vstupní surovina:  
          - kukuřiční odpady cca 285 000 tun/rok (770 tun/den) 
          - svozový rádius 45 mil (cca 75 km)                
výstup: 
                - výstupní palivo: Etanol cca 25 Mio gal/rok (95 Mio litrů) 
 - zaměstnanost: 50 trvale zaměstnaných pracovníků + 200 v zemědělství 
Při dnešních cenách ropy není technologie konkurenceschopná. 
 
Technologie je jednak dražší než Beta Renewables ale taky zaměřená pouze na 
kukuřičných odpadech – tedy speciálně na podmínky státu Iowa. Zatím nemá aplikace 
mimo USA ale v roce 2015 se zahajuje spolupráce s finskou firmou Suomen Bioetanoli Oy 
podpořenou 30 Mio € z finské strany na stavbu jednotky ve finském Myllykoski. 
 



2. POET - DSM  
 Holandsko - DSM a USA - POET  



 3.INBICON 
DÁNSKO 

Firma zapadá do dánské strategie 35% OZE do roku 2020. Demonstration plant je 
v Kalundborgu v provozu již 5 let. Jednotka byla v roce 2012 upravována z tzv. SSF 
(simultaneous saccharification and fermentation) principu na tzv. SHF (separate 
hydrolysis and fermentation) princip. Tato úprava výrazně snížila náklady na enzymy. 
Poslední úprava byla v roce 2013 kdy byli vyvinuty speciální kvasinky a produkce EtOH 
z biomasy se zvýšila nad 40% 



 3.INBICON 
DÁNSKO 



 3.INBICON 
DÁNSKO 



 3.INBICON 
DÁNSKO 



 3.INBICON 
DÁNSKO 



4.Futurol project  
FRANCIE 



Francouzský „národní“ projekt realizován ve  městě Tereos de Bucy-Le-Long od roku 2008. 
Komercionalizace 2016.  Futurol Technologies TM 4 kroková technologie 
(předpříprava-biokatalytický rozklad kvasinkami – hydrolýza a fermentace –recyklace).  
Do procesu může vstupovat široké spektrum biomasy.  
 

4.Futurol project  
FRANCIE 



4.Futurol project  
FRANCIE 



4.Futurol project  
FRANCIE 



4.Futurol project  
FRANCIE 



 5.CLARIANT 
  



 5.CLARIANT 
  



 5.CLARIANT 
  

http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid 
 

http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid
http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid
http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid
http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid
http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid
http://www.clariant.com/en/Innovation/Innovation-Spotlight-Videos/sunliquid


 5.CLARIANT 
  



6.ABENGOA BIOENERGY  
 Španělsko - USA 

Má dnes  v Evropě 14 běžících technologií EtOH. 

I když odhlédneme od kritické finanční situace firmy ABENGOA, jejich technologie je ještě 
investičně náročnější a jejich vstupní nároky na biomasu jsou cca 1 000 tun denně. 
 
Tato kvantita již přesahuje kapacitně  potenciál  vstupní hmoty pro jednotky v ČR.  
 
Na druhou stranu jejich technologie akceptuje mix biomasy na vstupu (zemědělská 
rezidua a odpady, lesní rezidua – těžební zbytky či cíleně pěstovanou energetickou 
biomasu). 
 
Hugoton je první komerčně stavěnou jednotkou B2G.  
Technologie ale prozatím není ve stádiu reálné nabídky k posouzení vhodnosti pro ČR. 
 
http://www.reuters.com/article/abengoa-bonds-idUSL8N13K1VW20151125#RKB53q3tbCuHqFZg.97 
http://www.abengoabioenergy.com/web/en/nuevas_tecnologias/tecnologias/planta_hugoton/ 



Technologie  
před komerční dostupností 



 ENOGEN CORN ENZYME Technology 
  

Proces vyvinut ve spolupráci se SYNGENTOU – firmou známou z oblasti GMO.  
Firma vyvinula osivo kukuřice již s obsahem alfa amylase enzymem. Tento přístup by mohl 
radikálně snížit náklady na přídavek kapalných enzymů a společně s výrazným zvýšením 
výnosů, významně zvýšit efektivitu výroby EtOH.  Celkový čas výrobního cyklu je cca 72 hodin 



 AMERICAN PROCESS 
USA 



 AMERICAN PROCESS 
USA 



 AMERICAN PROCESS 
USA 

Koprodukce elektrické energie a etanolu 



 AMERICAN PROCESS 
USA 

Biosložky z EtOH dnes již komerčně využívají např.: 
SEKAB (Švédsko)-  Acetaldehydre (etanal), Ethylacetat, Acetanhydrid 
BRASKEM -  vyrábí biopolymery – green polyethylen, polypropylen 
SWEDISH BioFuels - jet fuel (JP-8 ekvivalent), navy diesel (F-76 ekvivalent) 
http://www.sekab.com/ 
http://www.britannica.com/science/acetaldehyde 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylacet%C3%A1t 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anhydrid_kyseliny_octov%C3%A9 
http://www.braskem.com/ 
http://www.swedishbiofuels.se/ 



 AMERICAN PROCESS 
USA 

Levná technologie získávání cukrů z biomasy může být zajímavá i pro ČR. 



70 milionů litrů 

100 mio m3 bioplynu 

Teplo pro 20 000 domácností 

Elektřina pro 25 000 domácností 

Vstup 700 000 tun biomasy 

https://www.youtube.com/watch?v=_PnS_tc1YBc 
 

2 200 zaměstnanců ?? 
Úspora 430 000 tun CO2  

 Maabjerg Energy Concept 
DÁNSKO 

https://www.youtube.com/watch?v=_PnS_tc1YBc
https://www.youtube.com/watch?v=_PnS_tc1YBc


 Maabjerg Energy Concept 
DÁNSKO 

 Nový přístup v OZE energetice. 
 
Jedná se o integraci  INBICON konceptu do stávající výroby bioplynu a kombinované výroby 
tepla a elektrické energie (KVETU) 
 
  Synergický projekt :  
  BIOPLYN – ETANOL – TEPLO – EL.ENERGIE   -  včetně využití vedlejších produktů. 
 

vstupní surovina 
                       - odpad z domácností 50 000 tun 
                       - průmyslový odpad 100 000 tun  
                       - odpady ČOV 120 000 tun 
                       - mlékárenské odpady 185 000 tun 
                       - kejda 500 000 tun 
                       - sláma 300 000 tun 



 Maabjerg Energy Concept 
DÁNSKO 





 Maabjerg Energy Concept 
DÁNSKO 



Technologie  
R&D fáze 



  

2G BIOPIC Navazuje na projekt BIOCORE 
podporovaného z FP7 (transfer 50 kg/hod). 
 
 Vstupem jsou zemědělská a lesní rezidua a jedná se již 
o transfer 1 tuny/hod. Roční produkce cca 700 tun 
etanolu.  
 
Na projektu pracují Francie, Nizozemí, Švédsko, Belgie.   
 
Jedná se o proces Organosolv – za atmosférického tlaku. 
 
http://www.greencarcongress.com/2015/06/20150604-biopic.html 
http://www.2gbiopic.eu/wp-content/uploads/2015/11/2G-Biopic-Leaflet-2015.pdf 
 
 

http://www.greencarcongress.com/2015/06/20150604-biopic.html
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ButaNexT proces s nízkonákladovou dvoustupňovou před přípravou rozkladu na celulózu a 
hemicelulózu s následnými enzymatickými a fermentačními procesy na výsledný Butanol.  
 
Projekt vede Velká Británie a spolupracují Španělsko, Holandsko, Belgie. 
 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193725_en.html 
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PHOTOFUEL Zajímavý projekt, který vede Volkswagen. Jedná se o bio katalytickou produkci 
kapalného paliva, které na vstupu vyžaduje pouze sluneční svit, CO2 a vodu. 
 
 Participují především univerzity z Německa, Švédska, Velké Británie, Itálie, ale taky 
producent 1½ generace finský Neste Oil a automobilka Volvo.  
 
Principem je metabolizmus mikroorganizmů s přímou produkcí uhlovodíků. Výhodou je 
možnost využití stávající infrastruktury ale hlavně vyhnutí se problémům iLUC, 
Biodiverzita,…. Proces bude realizován ve fotobioreaktoru s cílem produkce > 50 mg/litr. 
 
 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193744_en.html 
http://www.en.syn-com.com/projects/photofuel.php 



  
STEELANOL Proces produkce EtOH inovativním procesem fermentace odpadních plynů 
z ocelářské výroby. Projekt vede ARCELORMITTAL BELGIUM s podporou LanzaTech. Bude to 
první jednotka s kapacitou cca 25 000 tun/rok.   
 
Projekt bude ČTPB sledovat jako potenciálně zajímavý pro průmyslově  orientovanou ČR 
s významným podílem výroby ocele v EU a tedy vysokým potenciálem a dostupností vstupní 
suroviny. 
 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/195267_en.html 
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BIOSURF (BIOmethane as SUstainable and Renewable Fuel) 
 
Projekt zaměřen na využití metanu z produkce bioplynu jako transportního paliva přímo 
v motorech či vtlačováním do sítí NG. 
 
 
 
http://www.biosurf.eu/en_GB/about-biosurf/ 
 

Increase the production and use of biomethane (from 
animal waste, other waste materials and sustainable 
biomass), for grid injection and as transport fuel, by 
removing non-technical barriers and by paving the way 
towards a European biomethane market. 

http://www.biosurf.eu/en_GB/about-biosurf/
http://www.biosurf.eu/en_GB/about-biosurf/
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BIO GASOL  (USA) 
 
Termochemická předpříprava a následně unikátní proces fermentace C6 a C5 cukrů 
speciálními mikroby (bacterie Pentocrobe™) na EtOH. 
http://www.biogasol.com/ 
 

http://www.biogasol.com/
http://www.biogasol.com/
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 BioTfueL (Francie) Ve Francii se staví 2 jednotky. Jednotka Total je instalovaná v Dunkirk.   
 
Zahájení výroby paliva-2017. Proces je schopný zpracovat širokou škálu vstupní suroviny. 
Úsporu skleníkových plynů Francouzi deklarují až o 90% vůči klasickým palivům. Výsledným 
palivem je biodiesel a biojet palivo. 
 
           Technologický proces má několik fází. 
 
Předpříprava – torrifikace-technologie (POLLTORR) vyvinuta firmou UHDE (ThyssenKrupp Industrial Solution). 
 
Biomasa (ve formě prášku) je vstřikována do gasifikátora (t=1200-1600°C) za přítomnosti kyslíku je transformována na 
SYNGAS entrained-flow gasifikátor ThyssenKrupp Industrial Solution gasifikátor pod označením PRENFLO TM. 

Konverze je rychlá (2 sekundy) a konverzní efektivita dosahuje 99%. Čištění a úprava SYNGASu. Katalytické čištění je 
všeobecně problematické a Francouzi přiznávají, že v této fázi je nutný další výzkum, který zajistí kontinuální proces 
čištění. 
 
Fischer-Tropsch na základě kobaltového katalyzátoru. 
 
http://www.ifpenergiesnouvelles.com/Research-themes/Renewable-energies/Fuels-from-biomass/The-BioTfueL-project-Questions-to-Laurent-Bournay-IFPEN-
Project-Manager 
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Firma je zajímavá komplexním přístupem k řešení „likvidace“ dané vstupné 
suroviny na etanol v menších výrobních jednotkách, pravděpodobně vhodných 
pro podmínky ČR. 
Jejich patentované postupy jsou: 
     Etanolix® - vstup pekárenské odpady, pivovarnické odpady, brambory  
     Bionolix® - vstup vytříděný bioodpad – BRKO  
     Cellunolix® - vstup dendromasa - dřevní piliny a štěpka  (součást pily) 



Technologie  
StB+ 
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Záměr –účel  této prezentace 

ČTPB chce veřejně informovat o technologickém 
stavu a možnostech biopaliv tzv. 2.generace. 


