ZPRÁVY a INFORMACE

s dopravcem Arriva Transcentrum bude
provozovat v Mladé Boleslavi. Pro vyuití
ve vznìtových motorech je urèeno biopalivo E95, které má vyrábìt spoleènost Agroetanol TTD v Dobrovici. První zkuební
autobus by spoleènost Ariva Transcentrum chtìla uvést do provozu v záøí. Pøímìstský autobus zapùjèí védská spoleènost Scania na est mìsícù, pokud se
osvìdèí, chce støedoèeský kraj takových
autobusù provozovat více.
Automobilka Scania zkouí ve védsku
v mìstském provozu autobusy, u kterých
199 kW Dieselùv motor na spalování etanolu pohání 150 kW elektromotor pro
vlastní pohon vozidla. Ten pøi brzdìní
pracuje jako generátor a získanou energii znovu vyuívá.

ÈKD postaví v Nìmecku výrobnu bioetanolu
Spoleènost ÈKD Praha DIZ ze skupiny
ÈKD Group postaví za 50 mil. eur závod
na výrobu biolihu v nìmeckém Premnitzu.
ÈKD Praha DIZ je generálním dodavatelem, zaøízení dodá postupnì od konce
roku 2009 do poloviny roku 2010. Lihovar má být uveden do provozu v øíjnu 2010.

Lihovar PLP v Trmicích
Spoleènosti PLP, která provozuje lihovar
v Trmicích u Ústí nad Labem, 31. èervence 2009 konèila platnost povolení k dalímu zkuebnímu provozu, které vydal
na tøi mìsíce 4. kvìtna 2009 trmický stavební úøad. Lihovar èelí stínostem nìkterých místních obèanù na zápach, proto
musí pokraèovat v provádìní opatøení,
která by jej odstranila. V èervenci, kdy se
platnost povolení chýlila ke konci, se aktivizovali odpùrci lihovaru ve snaze zabránit jeho dalímu provozu. V dobì
uzávìrky nebyly k dispozici informace
o rozhodnutí úøadù ve vìci lihovaru po
1. srpnu 2009.

OPRAVA

Ve Zprávách a informacích v è. 5/6
jsme omylem otiskli na s. 146 chybné
sdìlení. Údaje, které jsou uvedeny jako
kvóta EU (ÈR) pro rok 2009/10, se
týkají kvót odevzdaných v období
2006/07 a 2009/10. Za chybu se
omlouváme.
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Zahájení prodeje E85 v ÈR
Ètvrtek 11. 6. 2009 se stal dalím významným mezníkem na cestì vysokoprocentního biopaliva E85 na èeský trh. Prodej tohoto paliva, obsahujícího 85 %
bioetanolu, byl slavnostnì zahájen v první èeské èerpací stanici, kterou je mladoboleslavská benzinka KM Prona. Dodavatelem paliva je dobrovická spoleènost
Agroetanol TTD. Spolu se zahájením prodeje E85 dolo v autosalonu Laureta
Auto, a. s., k pøedání FFV vozidel koda Octavia Multifuel hejtmanu Støedoèeského kraje Davidu Rathovi, který je pøevzal pro mladoboleslavskou Klaudiánovu
nemocnici a støedoèeskou Správu a údrbu silnic. Støedoèeský kraj koupil Octavie se støední výbavou Ambiente, jeden vùz stál 483 tisíc korun. Dalí Octavie
Multifuel uívá spoleènost TTD a pøibudou nìkteøí dalí provozovatelé. koda
Auto prodává tyto vozy pøedevím ve védsku, kde je v provozu pøes 250 èerpacích stanic nabízejících E85 (jezdí zde pøes 16 tisíc FFV vozidel). Na èeském trhu
nabízí FFV automobily Ford (FFV modely Focus, C-max, S-max, Mondeo), Saab
(modely 9-3 a 9-5 BioPower) a Volvo (C 30, S 40, V 50, V 70 a S 80).
Podle Oldøicha Reinbergra, generálního øeditele spoleènosti TTD, má být zahájen prodej E85 v dalích ètyøech èerpacích stanicích ve Støedoèeském kraji a také
na Moravì. Hejtman David Rath uvedl, e je pøipraven podpoøit rozvoj èerpacích
stanic ve Støedoèeském kraji i formou finanèní dotace. Kraj chce také zahájit na
Mladoboleslavsku provoz autobusové linky, která by jezdila na bioetanol.
Vìtímu rozíøení paliva E85 u nás zatím brání skuteènost, e v ÈR dosud nebylo
schváleno osvobození biosloky v palivu od spotøební danì. Osvobození biosloky v palivu od spotøební danì umoní sníit cenu paliva, souèasnou cenu
25 korun za litr E85 musí Agroetanol TTD mírnì dotovat. Výrobci bioetanolu
v Èesku také zatím neúspìnì ádají, aby stát naøídil pro palivové úèely pouívat
pouze líh vyrobený ze suroviny vypìstované v EU. Tak by se zastavil prudce
rostoucí dovoz levného bioetanolu z Brazílie a Pákistánu, kterému domácí producenti nemohou bez pomoci sami èelit.
Blahoslav Marek
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