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Novinky z ministerstva dopravy
Stanice pro měření emisí budou mít od 1. ledna
povinnost pořizovat fotodokumentaci měřených
vozidel. Stanice zároveň budou muset být připojeny
do Centrálního informačního systému ministerstva
dopravy, do kterého budou obrazový záznam a
výsledky měření on-line ukládat. Stejný systém už
od ledna 2016 funguje na STK. To by mělo zabránit
podvodům s kontrolami. Už nebude možné, aby
vozidlo, které stanici vůbec nenavštíví, dostalo
protokol o úspěšné kontrole. Zároveň se zúží prostor
pro to, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné
stanici, odjelo na jinou, kde projde. Pořízené snímky
poslouží i jako další zdroj kontroly najetých kilometrů.
Změna zároveň zjednoduší administrativu na SME.
Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do

systému, tak při dalším měření už jej pouze vyhledají
a nebudou muset údaje zapisovat znovu.
Samostatné stanice měření emisí budou i nadále
existovat. Evropská legislativa nově požaduje
jednotná pravidla na celý systém technické kontroly.
Ministerstvu dopravy se podařilo s Evropskou komisí
tuto otázku vyřešit tak, aby samostatné stanice
měření emisí mohly ve své činnosti pokračovat.
Požadavek evropské legislativy na jednotný výstup
z technické kontroly bude zajištěn tím, že celkový
výsledek kontroly vydá odborně připravený technik.
Nadále tedy bude na rozhodnutí provozovatele
vozidla, zda si technickou prohlídku vyřídí pouze v
STK nebo bude provedena v SME a následně v STK.
Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky
bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož
odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí.
Novela jasně stanoví, že změna záznamu o celkovém
počtu kilometrů na počítači ujeté vzdálenosti vozidla
je přestupkem jak u fyzických tak u právnických
osob. Z toho pak vyplývají i příslušné finanční sankce.
Zákon zároveň nově přímo hovoří o tom, že záznam
o celkové ujeté vzdálenosti nesmí být měněn.
Výjimkou je pouze oprava nebo výměna počítače
ujeté vzdálenosti. Ten, kdo takový zásah provede,
bude muset o opravě vystavit protokol a předat ho
provozovateli vozidla.
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Škoda spouští na českém
trhu online prodej
Nová prodejní platforma
www.skoda-online.
cz
zákazníkům
přináší
objednání
operativního
leasingu Škoda Bez starostí
z pohodlí domova. V
přehledném menu jsou
zobrazeny dostupné vozy
včetně informace o rychlosti
dodání konkrétního vozu a
základní měsíční splátce.
Výběrem vozu se otevře
stránka s plnou specifikací včetně technických údajů, kde je též možno zvolit variantu
služeb Start nebo Komplet, délku pronájmu 24 nebo 36 měsíců, roční nájezd v rozmezí
10 000 až 40 000 km a spoluúčast pojištění ve výši 1 nebo 5 %. Po volbě varianty
produktu se stačí již jen zaregistrovat do online prostředí Škoda, přihlásit, vyplnit žádost
o financování, zvolit autorizovaného prodejce pro předání vozu a operativní leasing
objednat. Nad rámec informací dostupných formou otázek a odpovědí je k dispozici
také online chat s proškolenými odborníky Škoda a non-stop Infolinka. Nové vozy jsou
připraveny k předání u participujících autorizovaných prodejců v dodací lhůtě již od
14 dní. Platby probíhají platební kartou.
více na www.autoweek.cz

Ceny nového Nissanu Leaf
Nissanu Leaf se od uvedení na trh v roce 2010 prodalo více než 300 000 kusů. Nyní
Nissan Leaf přichází v nové generaci s větším výkonem, s dojezdem, který se zvýšil na
378 km (NEDC) na jedno nabití, konektivitou a moderními technologiemi, jako jsou
systém autonomního řízení Pro Pilot s funkcí autonomní jízdy v dopravní zácpě Traffic
Jam Pilot nebo ovládání vozu
pouze pomocí plynového pedálu
díky funkci e-Pedal. Cena nové
generace začíná na 850 000 Kč.
Nové elektrické hnací ústrojí má
výkon 110 kW (150 k) a točivý
moment 320 N.m. Nový lithioionový akumulátor má kapacitu
40 kWh. Vůz s celkovou délkou
4480 mm má rozvor náprav 2700
mm a zavazadlový prostor o
objemu 435 l.
více na www.autoweek.cz

Citroën C5 Aircross přijede koncem roku 2018
Letošní klíčovou novinkou Citroënu bylo malé SUV
C3 Aircross, vítěz ankety AutoBest 2018 - Nejlepší
koupě auta. Pro rok 2018 Citroën připravuje
několik dalších novinek, koncem roku to bude
kompaktní SUV Citroën C5 Aircross. C5 Aircross
je dalším klíčovým modelem v rámci modelové
ofenzivy zahrnující novou generaci C3, C3 Aircross a
modernizaci C4 Cactus. Citroën C5 Aircross byl už v
září 2017 uveden na čínský trh, ale jeho příchod do
Evropy je naplánován na druhé pololetí roku 2018,
zatímco C3 Aircross do Číny přijde až v příštím roce.
C5 Aircross má výraznou identitu s full LED hlavními
světlomety na výrazné masce chladiče. Robustní tvar
zdůrazňují ochranné lišty a prvky Airbump. Citroën
C5 Aircross využívá platformu EMP2 jako Peugeot

3008. Jeho délka je 450 cm, rozvor náprav 273 cm a
zavazadlový prostor má objem 482 l.
C5 Aircross je vybaven 12,3ʺ digitálním sdruženým
přístrojem TFT a dotykovým displejem 8ʺ. Přední
sedadla mohou být kromě vyhřívání vybavena i
vícebodovou masážní funkcí. Cestující vzadu mohou
opěradla sedadel sklopit do úhlu 27°.
C5 Aircross je důležitým krokem v programu Citroën
Advanced Comfort. Ve světové premiéře u něj bylo
použito pérování s tlumiči s hydraulickými dorazy
Progressive Hydraulic Cushions, které přináší lepší
kontakt s vozovkou, vyšší kvalitu filtrování nerovností
a vysoký komfort jízdy typický pro vozy značky
Citroën. V Evropě se tento systém objeví nejprve v
modernizovaném C4 Cactus.
Podpůrné prvky řízení zahrnují mj. i systém Grip
Control, který usnadňuje jízdu v terénu vylepšeným
protiprokluzovým systémem zabudovaným do
počítače ESP.
Pohonné jednotky v Evropě budou z velké části
ve shodě s nabídkou Peugeotu 3008. Půjde také
o první vůz značky Citroën se systémem pohonu
Plug-In Hybrid PHEV e-AWD, díky němuž nabídne
dynamické výkony a pohon všech kol.

více na
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První předprodukční BMW X7
sjely z výrobní linky
Výrobní
závod
BMW
v
americkém
Spartanburgu
připravuje
sériovou
výrobu
BMW X7, vozu kategorie Sports
Activity Vehicle. Z linky už sjely
první
předprodukční
vozy.
Představení BMW X7 proběhne
na konci roku 2018. BMW X7 se
bude vyrábět ve Spartanburgu
spolu s dalšími pěti modely BMW X a bude odtud exportováno do celého světa.
Výroba předprodukčních kusů slouží k zajištění a optimalizaci budoucí sériové výroby.
Předprodukční kusy, vyrobené v závodě BMW Group Spartanburg, poputují do rukou
expertů z oddělení vývoje, kteří je potřebují pro nutné homologace a registrace, stejně
jako pro účely testování.
více na www.autoweek.cz
Fuso eCanter už u zákazníků
První nákladní vozidla se zcela elektrickým pohonem ze sériové výroby Fuso eCanter
byla předána zákazníkům v Evropě. Těmi prvními, kteří si objednali Fuso eCanter, jsou
globální logistické společnosti DHL, DB Schenker, Rhenus a Dachser. Výroba vozidel Fuso
eCanter je kompletně integrována do procesu montážní linky konvenčního modelu Fuso
Canter v portugalském Tramagalu. Fuso eCanter je trvale udržitelnou alternativou ve
vozovém parku pro doručování
zásilek koncovým odběratelům
a provoz v městském prostředí.
V závislosti na nástavbě a druhu
provozu má eCanter užitečnou
hmotnost podvozku až 4,5
tuny při celkové hmotnosti 7,5
t. Nejvyšší rychlost je omezena
na 80 m/h. Akumulátory o
hmotnosti cca 600 kg umožňují
dojezd více než 100 km.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 51. a 52. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda Auto exportérem roku
Jaké vozy si mezi sebou uživatelé carsharingu SmileCar půjčují?
Tatra Trucks bude vyrábět v Ázerbájdžánu
Na pracovním trhu chybí 12 000 řidičů
Payen uvádí na trh novou řadu Pro-Fit
Jak na praskliny ve skle
ČEZ přidal rychlodobíjecí stanice

Insignia do nepohody a s novým 2,0 CDTi BiTurbo
Opel pro svůj vrcholný model Insignia připravil
dvě novinky - crossoverovou verzi kombi Insignia
Country Tourer. Ideální pohonnou jednotkou pro
tento vůz je nový vznětový motor 2,0 BiTurbo, který
je k dispozici i pro Insignii Grand Sport a Insignii
Sports Tourer.
Kombi Insignia Country Tourer oslovuje především
zákazníky, kteří hledají elegantní a praktický
automobil místo off-roadu. Odolné plastové
obklady karoserie dodávají vozu robustnější vzhled.
Světlá výška je zvýšená o 20 mm na 93 mm. Objem
zavazadlového prostoru je 560 l/1665 l. K dispozici
je samozřejmě kompletní nabídka komfortních a
asistenčních prvků i konektivity.
Standardní výbava zahrnuje mj. adaptivní podvozek
FlexRide, telematický systém OnStar, automatické
přepínání světel, klimatizaci, audiosystém 4.0
InetlliLink se 7“ dotykovým displejem, 18“ kola z
lehké slitiny a řadu asistenčních systémů.

všech kol Twinster s funkcí Torque vectoring
pohání zážehový motor 2,0 Turbo/191 kW (260 k),
turbodiesel 2,0 CDTi/125 kW (170 k) nebo nový 2,0
CDTi BiTurbo/154 kW (210 k). Základní cena verze
2,0 CDTi 4x4 je 845 900 Kč. Ve všech případech je
v ceně pětiletá záruka resp. na 150 000 km s plnou
Opel asistencí.
Nový vznětový čtyřválec 2,0 CDTi BiTurbo má
výkon 154 kW (210 k) při otáčkách 4000/min. Díky
sekvenčnímu dvoustupňovému přeplňování dvojicí
turbodmychadel má točivý moment až 480 N.m už při
otáčkách 1500/min. Tento motor se vždy kombinuje
s osmistupňovou automatickou převodovkou a
pohonem všech kol s funkcí vektorování točivého
momentu.

Insignia Country Tourer se dodává se zážehovými
motory 1,5 Turbo/103 kW (140 k) resp. 122 kW (165
k) nebo s turbodieselem 2,0 CDTi/125 kW (170 k) v
kombinaci s pohonem předních kol a akční cenou
od 649 900 Kč. Verze s inteligentním pohonem

více na
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Uber je oficiálně taxislužba
Evropský soudní dvůr rozhodl, že služba UberPop
je dopravní službou a společnost Uber je
oficiálně dopravní společností a nikoli digitální
službou. Podle tohoto rozhodnutí musí být služby
společnosti Uber odpovídajícím způsobem
regulovány jako klasické taxislužby. Firma Uber
tvrdila, že poskytuje informační služby, tedy
jen lidem pomáhá zprostředkovat elektronický
kontakt a nikoliv taxislužbu. Uber k verdiktu soudu
uvedl, že ve většině zemí EU, kde již provozuje své služby, to bude mít jen malý vliv na
způsob, jakým v Evropě funguje. Nicméně odborníci tvrdí, že rozhodnutí soudu by
mohlo mít na činnost společnosti zásadní dopad, protože se Uber nebude moci vrátit
do původního modelu zprostředkování jízd soukromníka jako najatého řidiče.
více na www.autoweek.cz
Veterány se těší čím dál větší oblibě
V nabídce ojetých automobilů se vyskytují i youngtimery nebo ryzí veterány, které
z výrobních linek sjely i před více než 30 lety. Letos se v autocentrech AAA Auto
objevily dvě desítky takových vozů, třeba Mercedes-Benz SL z roku 1987, Ford Mustang
z roku 1967 či Chevrolet Corvette z roku 1987. Kromě Škody Favorit nebo Škody 105
v prodejních místech AAA Auto čekají i
zachovalá auta zahraniční výroby z 60.
let, jako Ford Mustang nebo GAZ Volga
21, 70. léta jsou zastoupena Fordem
Ranchero, Chevroletem Corvette nebo
žigulíkem VAZ-Lada 2101. Ceny raritně
zachovalých kusů ale šplhají relativně
vysoko.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Ford popřel, že by začal dovážet sedany Mondeo z Číny po skončení jejich výroby ve
Španělsku.
- Anheuser-Busch, americký výrobce piva Budweiser, objednal 40 elektrických tahačů
Tesla Semi ale PepsiCo dokonce 100.
- V nové generaci Renaultu Scénic bude použit motor 1,3 l vyvinutý ve spolupráci s
Daimlerem.
- Tesla Motors za posledních 12 měsíců kvůli problémům s výrobou ztrácí na Modelu 3
každou minutu 8000 dolarů.
- Toyota a Panasonic uzavřely dohodu o společném vývoji akumulátorů pro elektromobily,
Suzuki nebude partnerem, ale chce je odebírat.

Nejrychlejší taxi v Praze
Škoda Motorsport oslavuje nejúspěšnější sezonu
v historii. Jezdci s vozy Škoda Fabia R5 v roce 2017
zvítězili nejen v mistrovství světa kategorie WRC 2,
ale také v dalších třech regionálních šampionátech,
stejně jako ve 14 národních šampionátech, včetně
toho českého. Šampiónem sezony 2017 se spolu
s týmem Škoda Motorsport v kategorii WRC 2 stal
Švéd Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem
Anderssonem.
Úspěch továrního týmu Škoda zvýšil zájem zákazníků
z oblasti motorsportu: soukromým týmům po celém
světě bylo prodáno 180 soutěžních vozů Škoda Fabia
R5.
Před Vánocemi si pětinásobný mistr České republiky
Jan Kopecký připravil pro fanoušky překvapení: přijel
na zavolání se svým závodním speciálem Škoda Fabia
R5 o výkonu 215 kW (290 k) jako taxi. Následovala
nezapomenutelná jízda ulicemi hlavního města. V
průběhu dne Jan Kopecký nabíral své zákazníky na
stanovišti na Ovocném trhu. Večer se přesunul do
Dlouhé ulice, kde byl se svým vozem Škoda Fabia
R5 obletovaným zpestřením nočního života v centru

Prahy. Po centru Prahy svezl 23 „zákazníků“ a celkem
ujel 165 km.
V sezoně 2018 hodlá Škoda Motorsport navázat na
letošní úspěchy. Zaměří se především na účast v
mistrovství světa kategorie WRC 2. Samozřejmostí je
i podpora privátních týmů s vozy Škoda Fabia R5. Jan
Kopecký bude v nadcházející sezoně obhajovat titul
mistra České republiky. Pojede s vozem Škoda Fabia
R5 se speciálním zbarvením v barvách české trikolory,
které bude symbolizovat výročí sta let české státnosti,
připadající právě na rok 2018.

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto DigiLab pro mobilitu
budoucnosti

Alibaba chce změnit obchod s
auty

Syntetická paliva přeměňují CO2
na surovinu

Hospodářská komora vydala
informační příručku k GDPR

PF 2018

Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti
Digitalizace a konektivita jsou hlavními pilíři firemní
Strategie 2025. Škoda v této oblasti s velkou intenzitou rozvíjí a podporuje nové inovativní projekty. Pro
podporu tohoto trendu byl vytvořen ideový inkubátor
DigiLab, zabývající se mobilitou budoucnosti a konektivitou. Nejde přitom jen o nové služby. Kreativní týmy
zkoumají a vyvíjejí také nové obchodní modely, protože s moderními službami pro individuální mobilitu
chce Škoda vstoupit do nových oblastí podnikání. Přitom je zde i přesah mimo oblast mobility, například do
oblasti smart cities.

Pilotní fáze byla odstartována v Praze v říjnu 2016. Od
počátku roku 2017 Škoda Auto DigiLab funguje jako
samostatná obchodní jednotka společnosti Škoda
Auto. Stalo se tak proto, že zde je povolen i neúspěch
a nelze tu vše měřit na základě tradičních ekonomických ukazatelů.
Škoda Auto pomocí DigiLabu podporuje výměnu
zkušeností. Velký důraz je kladen na kooperaci jak v
rámci koncernu Volkswagen, tak s externími partnery.
V popředí zájmu stojí mimo jiné témata jako Smart
Home, Online-Streaming a komunikace Car2X.
Inovativní služby, související s konektivitou a
mobilitou, se budou značnou měrou podílet
na obratu společnosti. Předpoklady pro to
budou vytvořeny ve Škoda Digital Labu, kde
bude možné rychle generovat, odzkoušet a
připravit pro uvedení na trh nové nápady a
řešení.
V rámci své Strategie 2025 společnosti Škoda Auto je digitalizace jedním z pilířů budoucího rozvoje. Škoda Auto DigiLab přitom
hraje stěžejní roli tím, že posiluje schopnost
inovovat a kompetenci k digitálnímu vývoji.
Sází se přitom na intenzivní spolupráci s externími startupy. Velký důraz je kladen také
na spolupráci s dalšími podobnými „dílnami
budoucnosti“ v koncernu Volkswagen.
Při vývoji nových nabídek, souvisejících
s konektivitou a mobilitou, hrají i nadále
důležitou roli také vozidla budoucnosti. Aby bylo možné je
ještě těsněji propojit s digitálním světem, zabývá se DigiLab
například komunikací Car2X.
Vozidla v rámci flotily si tak
mohou vzájemně vyměňovat
data, být řízená z dálky nebo
být pohodlně integrována do
systému Smart Home Management. Základní kámen pro
tuto technologii položila Škoda
už v podobě online-mobilních
služeb, které jsou v současné
době k dispozici téměř pro
všechny modely značky.

více na
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Alibaba chce změnit obchod s auty
Čínský
internetový
zasilatelský
velkoobchod
Alibaba, jeden z největších na světě, chce radikálně
změnit způsob prodeje automobilů s dodávkami z
gigantického automatu. Prodejní automat na auta od
Alibaby konče. Přitom nechce kupující připravit ani o
zážitek z testovací jízdy.
Představa Alibaby je taková: na ulici uvidíte auto,
které vás zaujme. Naskenujete ho pomocí aplikace
Taobaou ve svém smartphonu a přidáte svoje selfie.
Aplikace Taobao zjistí značku a model a naplánuje
vám až třídenní zkušební jízdu, pro jejíž zorganizování
po schválení odešle potřebné osobní údaje. K využití
této služby je jen potřeba mít u Alibaby v Sesame
Creditu potřebný počet bodů.

Jakmile zákazník přijde do automatu, terminál ve
vchodu rozpozná obličej, identifikuje zájemce a ten
jen potvrdí svou volbu. Automat mu ze zásobníku
vydá auto jako plechovku s colou. Není ale možné
objednat více než pět zkušebních jízd za dva měsíce a
totéž auto nelze objednat znovu. Pro zájemce o koupi
má Alibaba k dispozici veškeré potřebné služby.
Zdá se vám to jako ukázka z nějaké sci-fi? Jenže
Alibaba chce první automaty na auta zprovoznit v
Šanghaji a Nankingu už v lednu a do konce roku 2018
jich chce mít v Číně několik desítek! Jak to probíhá
můžete vidět zde:
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=88&v=NvJFluC3A5s
V této souvislosti je zajímavé, že před pár dny byla
podepsána dohoda mezi Alibabou a Ford Motor o
prodeji elektromobilů v Číně. Alibaba nedávno také
koupila podíl ve výrobci elektromobilů Guangzhou
Xiaopeng Motors. Ten spolupracuje s Haima
Automobile, což je pobočka jedné z největších
čínských automobilek FAW Group. Podobně se chovají
i čínští konkurenti Alibaby - Tencent vlastní podíl v
Tesla Motors a Baidu koupilo výrobce elektromobilů
WM Motor Technology.
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Hospodářská komora vydala informační příručku k GDPR
Od 25. května 2018 začne platit evropské nařízení o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, které podnikatelům ukládá nové
povinnosti a přísnější pravidla pro zacházení s
osobními údaji. GDRP (General Data Protection
Regulation) je právně závazný a vynutitelný ve všech
státech EU. EU tak reaguje na rychlý rozvoj digitálního
světa. GDPR bude mít dopad na všechny právnické
a fyzické osoby, které
zpracovávají jakékoliv
osobní údaje např.
zaměstnanců,
členů,
partnerů atd.
Osobními údaji se
dle GDPR rozumí:
„Veškeré informace o
identifikované
nebo
identif ikovatelné
fyzické
osobě;
i d e n t i f i ko v a t e l n o u
fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména
odkazem na určitý
identifikátor, například
jméno,
identifikační
číslo, lokační údaje,
síťový
identifikátor
nebo na jeden či
více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické,
genetické, psychické,
ekonomické, kulturní
nebo
společenské
identity této fyzické
osoby.“
„Nová
regulace
zacházení s osobními údaji souvisí přímo s nástroji,
které dnes a denně podnikatelé používají. Ať už
to jsou fakturační systémy, HR systémy s údaji o
zaměstnancích, nebo CRM systémy pro řízení vztahů
se zákazníky, uchovávání kontaktů a informací o
probíhajících obchodních procesech. Dodržování

GDPR bude muset přitom každý správce i zpracovatel
osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu
zpracování. Přibude mu tím velká administrativní
zátěž a novinka si vyžádá nemalé časové a finanční
investice,“ uvádí prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora podnikatele upozorňuje, že
vyhnout se nové regulaci nebude možné. Nařízení
totiž zavádí princip tzv.
zodpovědnosti.
Ten
spočívá v povinnosti
správců a zpracovatelů
údajů bez ohledu na
jejich velikost zavést
technická, organizační
a procesní opatření
za účelem prokázání
souladu s principy
GDPR.
Podnikatelé
budou muset zajistit
implementaci ochrany
dat,
vypracování
posouzení vlivu na
ochranu
osobních
údajů,
jmenovat
pověřence pro ochranu
osobních údajů, zavést
pseudonymizaci
osobních
údajů
a
vést
záznamy
o
činnostech zpracování
a konzultovat je s
dozorovým orgánem
před
zpracováním
osobních údajů.
Kdo
podle
GDPR
nezreviduje
své
informační
systémy
a postupy nakládání s osobními údaji, tomu hrozí
astronomické pokuty. Hospodářská komora proto
vydala pro podnikatele praktickou příručku s
informacemi, jak mají postupovat. Je zdarma ke
stažení na webu Komory.
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Syntetická paliva přeměňují CO2 na surovinu
Dosažení budoucích klimatických cílů si kromě
elektromobility žádá další inteligentní řešení. I kdyby
všechny automobily jezdily na elektřinu, tak letadla,
lodě i nákladní auta budou ke svému pohonu i nadále
využívat nějaké palivo.
Studie Bosch podtrhuje potenciál syntetických paliv
na snížení emisí CO2. K dosažení klimatických cílů
je zapotřebí více než jen elektromobilita. Synteticky
vyráběný benzin, nafta nebo metan (tj. zemní plyn)
mohou být přidávány do běžných paliv a hrát tak
přímou roli při snižování emisí CO2 u stávajícího
vozového parku.
Uhlíkově neutrální spalovací motory jsou díky použití
syntetických paliv slibnou cestou i pro osobní auta.
Syntetická paliva mohou být navržena tak, aby jejich
spalování probíhalo prakticky bez sazí. Tím lze snížit
náklady na dodatečné úpravy výfukových plynů.
Další nespornou výhodou je, že může být i nadále
využívána stávající síť čerpacích stanic. Totéž platí pro
stávající know-how v oblasti technologie spalování.

Pokud je k výrobě syntetických paliv použita elektřina
vyrobená z obnovitelných zdrojů, tedy bez emisí CO2,
jsou tato paliva uhlíkově neutrální. Takto vytvořený
vodík lze využít v palivových článcích, zatímco paliva
vytvořená dalším zpracováním je možné použít k
pohonu spalovacích motorů nebo leteckých turbín.
Jelikož jsou syntetická paliva kompatibilní se stávající
infrastrukturou a motory, získaly by si své místo na trhu
mnohem rychleji, než elektrifikace. Pilotní projekty
probíhají v současné době v Norsku a Německu.
Syntetická paliva se vyrábí výhradně s využitím
obnovitelných zdrojů energie. V první fázi se nejprve
z vody vyrobí vodík. Poté se přidá uhlík, čímž
vznikne kapalné palivo. Uhlík lze získat recyklací z
průmyslových procesů nebo zachytit ze vzduchu.
Kombinací CO2 a H2 vzniká syntetické palivo, kterým
může být benzin, nafta, plyn nebo petrolej. Na rozdíl
od biopaliv se zemědělci nemusí rozhodovat, jestli
budou pěstovat plodiny pro pohonné hmoty nebo
potraviny případně krmivo.
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PF 2018

Vkročte odvážně do nového roku!
Letos nás čeká i vzpomínání na rok 1968…

