
Praktische Informationen | Užitečné informace

Wir bitten um Anmeldung bis 17. Februar 2019 unter 
www.uni-passau.de/energiespeicherung. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Beiträge werden simul-
tan auf Deutsch und Tschechisch gedolmetscht.

Prosíme o přihlášení do 17. února 2019 přes formulář na 
www.uni-passau.de/cz/energiespeicherung. 

Účast je bezplatná. Všechny příspěvky budou simultánně 
tlumočené do češtiny a němčiny.

Veranstaltungsort | Místo konání

Technologiezentrum Energie
Hochschule Landshut
Wiesenweg 1
D-94099 Ruhstorf a. d. Rott

Kontakt

Dr. Felix Jeschke 
Bayerisch-tschechischer Wissenstransfer  
Česko-bavorský znalostní transfer 
Transferzentrum der Universität Passau   
Transferové centrum Pasovské univerzity

Tel.: +49 (0) 851 509-1587
E-Mail / E-mail: felix.jeschke@uni-passau.de

Bayerisch-tschechisches Fachtreffen

Biogene Reststoffe und Energie-
speicherung im kommunalen Umfeld

In Kooperation mit | V kooperaci s:

Mit Unterstützung durch | Za podpory: 

Veranstalter | Pořadatel: 

Finanziert durch | Financováno z:

20. Februar 2019 
in Ruhstorf a. d. Rott

20. února 2019 
v Ruhstorfu u Pasova

Das Fachtreffen findet im Rahmen des INTERREG-Projekts „Aufbau des 
Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Nieder-
bayern“ statt, das durch die Europäische Union im Rahmen des Pro-
gramms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Bayern–Tsche-
chische Republik, Ziel ETZ 2014–2020 (INTERREG V), finanziert wird.

Seminář se koná v rámci projektu INTERREG „Vybudování znalostního a tech-
nologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního 
Bavorska“, který je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika–Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS 2014–2020 (IN-
TERREG V).

Bavorsko-český seminář

Biogenní odpad a skladování energie 
v komunálním prostředí   



Programm  |  Program  

13:30 Registrierung | Registrace

14:00 Eröffnung | Zahájení

14:20 Redox-Flow-Technologie: Eine günstige und bedienungs- 
  freundliche Speichertechnologie für dezentrale Kraftwerke |  
  Průtočné baterie: Levná a snadno použitelná technologie  
  skladování elektrické energie pro decentralizované zdroje
 
  Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D.
  Pinflow energy storage, s.r.o., Prag/Westböhmische  
  Universität Pilsen | Pinflow energy storage, s.r.o.,   
  Praha/Západočeská univerzita v Plzni 

14:50 Möglichkeiten der Produktion von Biokohle aus biogenen  
  Reststoffen | Možnosti produkce biouhlu z biogenního odpadu 
 
  doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.  
  Hochschule für Technik und Wirtschaft Budweis | 
  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

15:20 Kaffeepause | Přestávka

15:50 Mikrobiologische Methanisierung als entscheidendes  
  Prozessglied zur Verwertung biogener Reststoffe  
  (Verfügbarkeit der Technologie) |Mikrobiologická metani- 
  zace jako rozhodující část procesu recyklace biogenního  
  odpadu (dostupnost technologií)
  
  Prof. Dr. Raimund Brotsack  
  TH Deggendorf/TZ Energie | TVŠ v Deggendorfu/TC Energie

16:20 Biogene Reststoffverwertung: Verfahrensbewertung 
  mittels Nachhaltigkeitsanalyse am Beispiel des INTERREG- 
  Projekts greenIKK zur nachhaltigen Klärschlammverwer- 
  tung | Zpracování biogenního odpadu: Hodnocení metod  
  prostřednictvím analýzy udržitelnosti na příkladu projektu  
  INTERREG greenIKK o udržitelném zpracování kalů z čistíren  
  odpadních vod
  
  Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse 
  TZ Energie | TC Energie

16:50 Abschluss und Fragerunde | Závěr a diskuse

17:15 Netzwerken bei Brotzeit | Networking u občerstvení

18:00 Ende der Veranstaltung | Konec semináře

Energiespeicherung ist der Schlüssel zur Einbindung regenera-
tiver Energiequellen wie Sonne und Wind als Ersatz für fossile 
Energiequellen. Gerade die dezentrale Erzeugung von Energie 
mittels Photovoltaik, Wind oder Biomasse benötigt die lokale 
Speicherung zur Entlastung der Netze. Intelligentes Speicher-
management und die Möglichkeit der Energieumwandlung von 
Strom zu Gas ermöglichen es, regenerative Energie dauerhaft 
verfügbar zu halten. 

Die bayerisch-tschechische Kooperationsveranstaltung wird von 
der Universität Passau und dem Technologiezentrum Energie 
der Hochschule Landshut mit Unterstützung durch die Südböh-
mische Universität Budweis und die IHK Niederbayern durchge-
führt. Sie richtet sich an Verantwortliche im kommunalen Um-
feld, aber auch an kleine und mittlere Unternehmen mit Fragen 
zur Speicherung und Wandlung von Energie und der energe-
tisch sinnvollen Verwertung biogener Rest- und Abfallstoffe.

TZ Energie der Hochschule Landshut (TZE):
Forschung und Entwicklung zum Thema Energiespeicherung 
als Kernthema! Der Schwerpunkt des TZE liegt auf der Zellfor-
schung für die Entwicklung künftiger Batterien (Traktion, Sto-
rage). Diverse Projekte zu Materialien und zu Fertigungsfra-
gen im Umfeld von Kurzzeit-Energiespeichersystemen werden 
durchgeführt. Für die Langzeitspeicherung der Energie aus 
regenerativen Quellen wird am TZE der Prozess der mikrobio-
logischen Methanisierung untersucht, in dem Wasserstoff unter 
Verwendung von Kohlenstoffdioxid in Biomethan (erneuerbares 
„Erdgas“) umgewandelt wird.

Ukládání energie je klíčem k začlenění obnovitelných zdrojů energie, 
jako je slunce a vítr, namísto fosilních zdrojů energie. Zvláště decen-
tralizovaná výroba energie pomocí fotovoltaiky, větru nebo biomasy, 
vyžaduje lokální skladování, aby bylo možné odlehčit síti. Inteligentní 
management úložišť a možnost přeměny energie z elektřiny na plyn 
umožňují dlouhodobou dostupnost obnovitelné energie.

Bavorsko-českou akci organizují Pasovská univerzita a Technologické 
centrum Energie Vysoké školy v Landshutu za podpory Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích a Průmyslové a obchodní komo-
ry Dolního Bavorska. Věnuje se tématům odpovědnosti nejen v ko-
munálním prostředí, ale také malým a středním podnikům a otázkám 
o skladování a přeměně energie a energeticky smysluplném zpraco-
vání netříděného a biogenního odpadu. Z přeshraniční perspektivy se 
budou diskutovat a hodnotit technologie a postupy krátkodobého a 
dlouhodobého skladování a transformace energie z biogenního od-
padu.

Technologické centrum Energie Vysoké školy v Landshutu (TCE):
Výzkum a vývoj v oblasti skladování energie jako ústřední téma! TCE se 
zaměřuje na výzkum článků pro vývoj budoucích baterií (trakce, sto-
rage). Probíhají různé projekty týkající se materiálů a výrobních otá-
zek v oblasti systémů krátkodobého ukládání energie (lithiové baterie, 
průtočné baterie, alternativní baterie, opakované použití atd.). Pro 
dlouhodobé skladování energie z obnovitelných zdrojů TCE zkoumá 
proces mikrobiologické metanizace, při které se vodík přeměňuje na 
bioplyn (obnovitelný „zemní plyn“) za použití oxidu uhličitého.


