POZVÁNKA
na seminář projektu TP silniční doprava
BIOPALIVA V DOPRAVĚ
který se koná ve čtvrtek 28.listopadu 2013
v administrativní budově společnosti Česká rafinérská , a.s. O. Wichterleho 809,
Kralupy nad Vltavou
Program semináře
1. Přivítání účastníků
(zástupce ČAPPO/ČeR)
2. Představení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.
(zástupce ČeR)
Obsah: Stručné představení činnosti ČeR
3. Představení činnosti TPSD
(ing. Václav Fencl, CSc., TPSD)
Obsah: Stručné představení činnosti TPSD.
4. Aktuální legislativa užití biopaliv dopravě v ČR
(Ing. Václav Pražák, ČeR)
Obsah: Analýza dopadů zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) na petrolejářský
průmysl a návrhy opatření pro snížení emisí skleníkových plynů.
5. Vyspělá biopaliva v dopravě
(Ing. Milan Vitvar, ČAPPO/TPSD)
Obsah: Biopaliva - jejich rozdělení, užití, definice a technologie pro vyspělá biopaliva,
novela směrnice 2009/28/ES.
6. Výsledky výzkumu a vývoje biopaliv v dopravě v ČR
(Ing. David Kubička, Ph.D., VÚANch).
Obsah: Přehled řešených témat ve výzkumu a vývoji biopaliv v ČR, náměty pro
budoucnost.
7. Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů
(Ing. Jiří Plitz, PARAMO)
Obsah: Rešerše výsledků výzkumu a vývoje hydrogenace rostlinných olejů.
jednotky v Evropě.

Provozní

8. Perspektivy rozvoje biopalivv dopravě a rizika přechodu na vyspělá biopaliva
(Ing. Martin Kubů, Agrofert Group)
Obsah: Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě z pohledu výrobců biopaliv. Dopady
změny legislativy EU o přechodu na vyspělá biopaliva na trh.
9. Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie
(Ing. Vladimír Třebický, CSc., SGS Czech Republic/TPSD)
Obsah: Srovnání hlavních jakostních parametrů paliv na bázi biomasy.
10. Formy podpory výroby motorových paliv na bázi OZE v ČR
(Ing.Václav Fencl,CSc., TPSD a zástupce ČAPPO)
Obsah: Projekty TA ČR a pilotní projekt pro paliva na bázi nepotravinářské biomasy.
Centra kompetence.
11. Stanovisko českého petrolejářského průmyslu k biopalivům
(ing. Ivan Ottis, UNIPETROL/ČAPPO)
Obsah: Zhodnocení situace ve využití biopaliv v minulosti a pohled do budoucnosti.
12. Závěr
Organizační poznámky
Vstup na seminář pravým vchodem administrativní budovy Česká rafinérská, a.s.
Prezentace budou rozděleny do bloků. Po každém bloku bude následovat diskusní část.

