
Ambiciózní cíl využívá alternativní zdroje v Rakousku 
Tváří v tvář světové realitě extrémní závislosti na ropě jako zdroji energie se Rakousko jeví jako odlehlá 

hodnota. Evropská země plánuje do roku 2030 dosáhnout 95 % energetické matice prostřednictvím 

alternativních zdrojů, uvádí Energetická akademie, státní agentura odpovědná za tento sektor.  

V současné době je 35 % výroby energie v Rakousku dodáváno v obnovitelných formách, 16 % z 

biomasy, 14 % z vodních zdrojů a 5 % ze solární energie. 

Tyto informace otevřely plán pro technickou cestu Rakouskem organizovanou systémem FAEP/SENAR-

PR. Po dnech analyzování systémů v Německu 35 členů, včetně výrobců, předsedů a delegátů 

venkovských odborů, techniků ze subjektu a partnerských společností, procestovalo zemi, která je v 

tomto segmentu lídrem v Evropě, aby se dozvěděli o projektech, které umožňují dosažení cíle ve 

stanovené lhůtě. 

Rakouská výzva je obrovská. 
 Z příkladů, které delegace z Parané viděla, to však není nemožné. „Pracujeme na podpoře rozvoje trhu. 

Akce se zaměřují na hospodářský růst prostřednictvím rozvoje technologií, nikoli na zvyšování spotřeby 

energie ve městech,“ zdůrazňuje Martin Schwarzimüller z Energetické akademie. Ročně se do odvětví 

biomasy investuje 530 milionů eur, což vytváří více než 4 500 pracovních míst v tomto odvětví. 

• Za účelem dotování tohoto pokroku provádějí instituce, jako 

je University of Boku, založená v roce 1872, studie o 

biologickém trávení a fermentaci různých typů biomasy.  

• Delegace systému FAEP/SENAR-PR se seznámila se systémy, 

které umožňují přeměnu vyrobeného bioplynu na elektrickou, 

tepelnou a biopalivovou energii. 

• Podle koordinátora katedry agronomických věd Boku Guntera 

Bochmanna došlo v posledních třech letech k několika úpravám, aby se studie přizpůsobily 

typům biomasy dostupné v jednotlivých regionech země.  

• „Dnes pracujeme s netradičními surovinami, jako je řepná bagasa, kukuřičný prach a další 

obiloviny, cibule, brambory, ovoce, semena, píce a syrovátka,“ říká. 

„Neexistuje žádný standard, který by se dal použít. Výrobce musí definovat systém podle typu 

dostupné biomasy,“ dodává. 

Postupem času vyšly projekty jako instalace první rakouské plnicí stanice biometanu, mobilní jednotka 

na čištění bioplynu, která stlačuje biometan v lahvích a dopravuje ho do čerpacích stanic, nebo tahač 

CH4PA poháněný biometanem, schopný naložit až dvě tuny z Bokuových laboratoří. 

Druhá polovina cesty po Rakousku zahrnovala návštěvu v terénu s cílem dozvědět se o systémech využití 

biomasy. Bioplynová stanice Energie Versorgung Margarethen (EVM) ve městě Margarethen am Moos 

zpracuje 150 tun biomasy denně a vyrobí 1300 metrů krychlových bioplynu za hodinu. 

 68 % produkce se prodává jako zemní plyn a 30 % jako elektřina. Zbytek se používá interně pro procesy 

závodu, založeného v roce 2005 zemědělci v regionu za cenu 15 milionů eur, z toho 13 milionů na 

strukturu a 2 miliony na výzkum. Většinu částky dotovala vláda.  



K uspokojení poptávky využívá EVM jako biomasu melasu, bagasu z cukrové řepy a obilný 

prach. 
1. „Výrobci dodají zbytky a poté stejné množství odeberou v hnojivu na konci fermentačního 

procesu. Náklady na přepravu hradí závod,“ zdůrazňuje Lucas Wannasek, správce EVM. 

2. Poslední návštěva Rakouska se uskutečnila ve společnosti Energie Park, která již od roku 1995 

vyvíjí projekty s biomasou, bioplynem, solární a větrnou energií a řasovými bioreaktory. 

Rozmanitost umožňuje obrovskou produkci energie pro zásobování domácností v regionu. 

180 větrných turbín s energetickou kapacitou 440 megawattů vyrábí elektřinu pro 110 000 domácností. 

Zatímco čtyři bioplynové stanice produkují tři miliony metrů krychlových biometanu ročně pro 2200 

domácností. Společnost má také 12 elektráren na biomasu s energetickou kapacitou 22 megawattů a 10 

malých vodních elektráren. 

„Hlavní motivací je tarif, který kromě dalších státních dotací 

generuje zdroje na nové investice. Rakousko má jasný cíl 

dosáhnout několika cílů definovaných v Kjótském protokolu,“ 

říká Michael Pfleger, ředitel Energie Park. 

Kromě investic ze strany průmyslu a vládních partnerství má 

sektor obnovitelných zdrojů energie v zemi podporu obyvatelstva. 

Každý občan platí v průměru 100 eur ročně, které jsou určeny na 

rozvoj alternativních zdrojů. 

„Provádíme několik akcí s obyvatelstvem, zejména s dětmi, abychom ukázali důležitost obnovitelných 

energií. Obyvatelstvo má přímou účast, nejen finanční. Už bylo například referendum, aby lidé rozhodli o 

instalaci větrné elektrárny z estetického hlediska,“ vysvětluje Pfleger. 
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Biomasa 

„Používání pelet nebo biomasy jako náhrady uhlí je ekonomickou a udržitelnou alternativou pro 

společnosti“ 

• Ilustrační obrázek 

• PODNIKÁNÍ BRAZÍLIE JAPONSKO 

Od divize propagace energetiky Ministerstva zahraničních věcí jsme obdrželi důležitý dokument o rozvoji 

obchodu s biomasou a projektů s Japonskem. Krátce: Prezident Enexu Hitoshi Honna, jedna z největších 

energetických společností v Japonsku, má zájem dovážet brazilskou biomasu, zejména pelety bagasy z 

cukrové třtiny, dřevo a zemědělsko-průmyslové zbytky.  

Enex je největší společnost vyrábějící energii z biomasy v Japonsku a v současné době má v provozu čtyři 

závody a plánuje otevřít nové jednotky v zemi i v zahraničí. Aby byla zajištěna schopnost zásobovat 



všechny tyto závody, společnost hledá spolehlivé dodavatele, kteří nabízejí produkt za 

konkurenceschopnou cenu a garantují jeho dostupnost.  

Podle prezidenta Enexu má Brazílie, protože má zemědělský sektor, který funguje v celosvětovém 

měřítku, potenciál nabízet biomasu ve velkém množství, což by bylo lákadlem pro brazilské společnosti. 

environmentální charakteristiky a potenciální dostupnost biomasy tento vstup. Prezident společnosti 

také vyjádřil zájem o prozkoumání možných partnerství s brazilskými producenty jiných druhů biomasy. 

PODNIKÁNÍ BRAZÍLIE EVROPA 
Podepisujeme důležité obchodní a obchodní rozvojové partnerství s jedním z největších výrobců a 

distributorů pelet, biomasy a dřeva v Rakousku s kancelářemi v Itálii a Německu s informativní podporou 

rakouského konzulátu. Skupina prodává na evropském trhu více než 400 000 tun pelet a má velký zájem 

o obchodování s brazilskými producenty. Máme oficiální dopis o záměru od skupiny pro rozvoj podnikání 

v Brazílii. 


