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Administratívne detaily 

• Projektová skratka: CEUBIOM  

• Úplný názov projektu: Klasifikácia potenciálu 

biomasy pre bioenergiu v Európe , využívajúcu 

terestriálne a satelitné pozorovania  

• EC podpora: 1,34 M EUR (100%), z toho SIEA:      

75 859 EUR 

• Dĺžka trvania projektu: 33 mesiacov (1 Marec 2008 

– 30 November 2010) 

• 15 partnerov 
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Celkový zámer 

• Vývoj metodiky na zber informácií o energetickom 

potenciáli biomasy v Európe využívajúc terestriálne a 

satelitné pozorovania 

• Metodika mala: 

– byť na báze postupov, ktoré poskytujú kompaktibilné a 

porovnateľné výsledky v rámci Európy (t.z., že sú 

zosúladené) 

– integrovať existujúce európske služby, nástroje a 

databázy (kedykoľvek to bude možné)  

– byť formulovaná ako výsledok posúdenia požiadavok 

konečného spotrebiteľa 



Logický základ a počiatočný uhol 

pohľadu 

• Rôzne metódy sú používané na rôznych stupňoch pre 
rôzne účely, atď. v celej Európe 

• Výsledky nemôžu byť na európskej úrovni porovnávané 
a rovnako nemôžu byť dávané dokopy 

• Počiatočný uhol pohľadu: 
1. Na národných úrovniach by sa mala používať rovnaká metóda 

na odhad energetického potenciálu biomasy. 

2. Táto metóda by nemala nahradiť existujúce, ale skôr doplniť 
existujúce. 

3. Energetický potenciál biomasy  môže byť potom meraný, 
porovnávaný a monitorovaný v rámci celej Európy 



Definovanie rámca pre metodiku 

• Založená na systematickom odhade: 

– Aký druh metodík je v súčasnosti používaný 

konečnými spotrebiteľmi  

– Aké druhy prístupov/metód sú k dispozícii z literatúry? 

Aké sú požiadavky konečného spotrebiteľa?  

• Výzva: nájsť čo možno najlepší kompromis 

(vysoká úroveň, presnosť) 

• Celkový rámec definovaný na kombinovaných 

metódach  



Prečo satelitný prieskum zeme?  

• Priestorovo explicitný prístup  

• V niektorých  východoeurópskych 

krajinách chýba dokonca aj  základná 

inventarizácia.  

• V ostatných krajinách EÚ môže byť zo 

strany konečných užívateľov vyžadované 

vyššie priestorové a / alebo tematické 

rozlíšenie ako to, čo je k dispozícii. 

 



Obmedzenia CEUBIOM 

• Prílišné zameranie sa na krajiny 

západného Balkánu a východnej Európy 

• Užívatelia: úrady na národnej úrovni 

• Prísny prístup zdola nahor (poskytuje 

informácie o EÚ ako celku až po 

agregácii) 
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Partneri 
1 Geonardo Environmental Technologies Ltd, Maďarsko 

2 Remote Sensing Solutions GmbH, Nemecko 

3 Center for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania-

Rumunsko 

4 University of Ljubljana, Slovinsko 

5 University of Zagreb, Chorvátsko 

6 CIEHAM-Mediterranean Agronomic Institute, Grécko 

7 Joanneum Research Forschungsges m.b.H, Rakúsko 

8 Institute of Geodesy and Cartography, Poľsko 

9 Balkan Foundation for Sustainable Development, FYR Macedónia 

10 Cross Czech a.s., Česká republika 

11 Faculty of Agriculture and Food Science Sarajevo, Bosna a Hercegovina 

12 Advanced Computer Systems A.C.S. S.p.A, Taliansko 

13 Slovak Innovation and Energy Agency, Slovensko 

14 National Biomass Association, Bulharsko 

15 Ukrainian Land and Resource Management Center, Ukrajina 
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Pracovné balíky 
1. Riadenie projektu 

2. Zefektívnenie výsledkov výskumu do bežnej 
metodiky na využitie satelitného pozorovania v 
hodnotení potenciálu biomasy  - SIEA nie 

3. Súčasné terestriálne metódy a činnosti pre  
hodnotenie potenciálu   biomasy 

4. Kombinácia a harmonizácia satelitných a 
terestriálnych metód 

5. Vývojová platforma pre interakcie zainteresovaných 
strán  k spoločným sadám dát a výsledkov  

6. CEUBIOM e-Training Programme - SIEA nie 

7. Disseminácia 
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Ďalšie špecifické ciele 

• Posudzovanie satelitov, senzorov, indexov a identifikátorov – ich 
aplikácie a limitovania 

• Posudzovanie súčasných terestriálnych metód a činností pre 
zhodnotenie bioenergie. Prehľad o vstupe k produkcii biomasy a 
metódy kalkulácie 

• Zefektívňovanie výsledkov výskumu do bežnej metodiky na využitie 
satelitných pozorovaní na odhad potenciálu biomasy 

• Identifikáckia najlepších európskych praktík na určenie potenciálu 
biomasy pre produkciu energie  

• Rozvoj technických konceptov pre harmonizáciu prístupu s ohľadom 
na požiadavky konečného spotrebiteľa 

• Identifikácia technologických medzier a definícia  Európskeho 
výskumného plánu. 



Získavanie štatistických 

údajov 
• V SR sa zbiera množstvo štatistických údajov o lesnom 

hospodárstve, poľnohospodárstve (pestovanie plodín), 
pôde, pôdnom povrchu, atď 

• Údaje okrem Štatistického úradu zbiera Ministerstvo 
pôdohospodárstva, Národné lesnícke centrum, vedecké 
ústavy, Správa ciest, Slovenský colný úrad, Štátna 
ochrana prírody Slovenska a i.  

• Údaje sa obyčajne spracúvajú ročne, ale niektoré 
štvrťročne, napr. ťažba dreva a produkcia drevného 
odpadu 

• Takisto máme aj dobré prehľady o pôde, pôdnom 
povrchu, chránených územiach vo forme máp 



Získavanie dotazníkov 

• SIEA získala vyplnené dotazníky od 

hlavných subjektov s rozhodovacou 

právomocou, čo sa týka biomasy- 

• Ministerstvo hospodárstva - Ministerstvo 

pôdohospodárstva and Ministerstvo 

životného prostredia 



Činnosti v platforme 

• Pozvali sme veľa expertov z výskumných 

ústavov a univerzít v rámci Slovenska na 

spoluprácu na projekte CEUBION, ale len jedna 

osoba poslala z univerzity poslala  svoj 

profesionálny článok o správnom spaľovaní 

pevného odpadu biomasy 

• SIEA prispela do platformy komentárom o 

produkcii biomasy na opustenej pôde a o 

možnosti pestovania geneticky modifikovaných 

plodín pre potreby energie z biomasy 



Aktivity v platforme 

• Druhý komentár bol o harmonizácii existujúcich 

štatistických údajov – pre odstránenie bariér v 

harmonizujúcich prístupoch EU 

• Tretí komentár bol o zisteniach, že niektoré dáta 

pri exportovaní (importovaní) majú nesprávne 

hodnoty. Tento fakt bol priznaný pri určitých 

stavoch (drevo určené na produkciu nábytku je 

importované (exportované) ako odpadové drevo 

biomasy 



Disseminačné aktivity  

• Informácia o projekte CEUBIOM počas veľtrhov, 
zameraných na energiu (distribúcia propagačných 
materiálov) 

• Zaslanie informácií o výsledkoch Ceubiom 
hlavným subjektom s rozhodujúcou 
právomocou a zúčastneným stranám ako sú 
MP, MH, MŽP, NLC, atď 

• Propagácia projektu a  zverejňovanie 
výsledkov projektu na webovej stránke 
SIEA 
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 http://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/ 
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Ďakujem Vám za pozornosť 

Pavel Starinský 
pavel.starinsky@siea.gov.sk 

       www.siea.sk 

 

 

 

Projekt CEUBIOM bol financovaný Siedmym rámcovým programom európskej 

komisie 

http://www.siea.sk/

