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Nové osvětlení sníží uhlíkovou stopu
livých pracovišť, místo svítidel
o výkonu 2000 W tam nainstalovali svítidla na bázi LED
o výkonu 320 W.
„Právě osvětlení strojovny
pro nás bylo velkou výzvou už
jen proto, že světla jsou téměř
30 metrů nad místy, kde se reálně pracuje. Museli jsme zvolit
optimální variantu osvětlení
a zároveň všechna světla v té
výšce perfektně nainstalovat,“
řekl generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby
Michal Pastušek.
Elektrárna má také nově zateplenou správní budovu a některé další objekty, což přinese
úspory a zároveň podpoří dlou-

Svítidla, která v provozech
i ve venkovním areálu Elektrárny Dětmarovice instalovali
specialisté ze společnosti ČEZ
Energetické služby, dceřiné

fi rmy ČEZ ESCO, sníží uhlíkovou stopu elektrárny o 967
tun ročně.
Modernizaci, která byla součástí dalších energetických
úspor včetně výměny opláštění
správní budovy, podpořila Evropská unie v rámci programu
na podporu podnikání a inovací.
Ve strojovně elektrárny energetici zlepšili osvětlení jednot-
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Spotřeba elektřiny
na osvětlení
dlouhodobě
klesne přibližně
o 80 procent

Rychlodobíječky v Ostravě a Klimkovicích
Metu 170 instalovaných stanic pokořila síť veřejných dobíjecích míst pro elektromobily
provozovaná Skupinou ČEZ.
V minulých dnech energetici
zprovoznili rychlodobíjecí stanice v Klimkovicích a v Ostravě u prodejny Kaufland v areálu nákupního centra Karolína.
Obě zvládnou nabití většiny
kapacity baterií elektromobilů
za 20–25 minut.
V lednu před sedmi lety zahájila pod vlajkou ČEZ provoz
první klasická dobíjecí stanice
a 20. září stejného roku ji následovala první rychlodobíjecí
stanice umístěná před centrálou společnosti v Duhové ulici.
Od té doby se dobíjecí stanice

hodobý plán Skupiny ČEZ na
snížení uhlíkové stopy jednotlivých provozů. Evropská unie
uhradila zhruba čtvrtinu všech
nákladů, které dosáhly téměř
120 milionů korun.
„Investujeme do budoucnosti. Náklady na vytápění elektrárenských provozů se sníží
více než o třetinu, spotřeba
elektřiny na osvětlení klesne
dlouhodobě přibližně o 80
procent. To jsou velmi slušná
čísla, nehledě na to, že investice přináší výrazné zlepšení
pracovního prostředí,“ vysvětlil Vlastimír Kontrik, generální ředitel Elektrárny Dětmarovice.

partneři, kteří dokážou nabídnout dobíjejícím řidičům kvalitní zázemí. Do konce letošního roku bychom chtěli po celé
České republice nabízet elektromobilistům síť více než 200
dobíjecích stanic, z toho budou
dvě třetiny rychlodobíjecích,“
upřesnil Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie
ČEZ.
Skupina ČEZ na severovýchodní Moravě a ve Slezsku
aktuálně provozuje 22 veřejných dobíjecích stanic, z toho
10 rychlodobíjecích. Ty elektromobilisté
najdou
vedle
Ostravy a Klimkovic například ve Frýdku-Místku, Karviné a Třinci.

ČEZ staly vyhledávanou adresou – celá síť dodala loni do baterií elektromobilů celkem 959
115 kWh elektřiny.
Jen za letošní první pololetí
letošního roku nateklo na stojanech ČEZ do baterií elektromobilů celkem 828 869 kWh
elektřiny.
„Elektromobily se rychle stávají regulérní součástí provozu
jak v českých městech, tak i na
silnicích, které je spojují. Úkolem nás jako energetické společnosti je podporovat tento
trend především včasnou výstavbou spolehlivé rychlodobíjecí infrastruktury. Jsme rádi,
že o spolupráci při této výstavbě projevují stále častěji zájem

Rajčata
šlechtí i teplo
z Dětmarovic
Přes tři tisíce lidí se přišlo
14. září přesvědčit na Farmu
Bezdínek, jak se pěstují rajčata,
která si už v regionu získala
velkou popularitu. Ano, i rajčata mohou být populární, navíc
když mají svá jména: Medunka, Hanáček, Střapáček…
Účastníci prvního dne otevřených dveří se přesvědčili, že
pěstování zeleniny v Dolní Lutyni je opravdu v souladu s přírodou (zálivka z dešťové vody,
biologická ochrana místo pesticidů…). S tím souvisí i odběr
tepla ekologicky vyrobeného
v Elektrárně Dětmarovice.

V Českém Těšíně šetří díky
chytrému projektu miliony
Již čtvrtým rokem funguje
v Českém Těšíně energeticky
úsporný projekt, který městu
garantuje roční úsporu nákladů
na energie v minimální výši
3,6 milionu korun.
Z loňských výsledků vyplývá, že konečné číslo bylo ještě
o 850 000 korun vyšší. Poskytovatelem projektu, který zahrnuje 20 objektů v majetku města, je společnost ENESA ve
spolupráci s ČEZ Energetické
služby.

městské policie a v dalších objektech úsporná opatření za
28,4 mil. korun.
Šlo například o výměnu
energeticky náročných žárovek
za úsporná a účinná LED svítidla, modernizaci kotelen nebo
zateplení stropů.

Investice se vrátí
do deseti let

Rozsáhlé úpravy proběhly
i v učebně plavání, kde se teplá
voda nově ohřívá přímo na
Úsporná LED svítidla místě.
„Počáteční nedůvěru vystřía zateplení stropů
dala spokojenost. Veškeré riziV roce 2015 proběhla v dese- ko na sebe přebírá poskytovati mateřských a pěti základních tel, pokud se vyskytne nějaký
školách, na radnici, ve služebně problém, víme, že se máme na

koho obrátit. Navíc díky moderním kotelnám šetříme i provozní náklady, což dělá dalších
100 000 korun ročně, “ vysvětlila Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína.
Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou
úspor.
Díky tomuto přístupu se
městu investice do modernizace objektů vrátí nejpozději
za deset let v budoucích úsporách elektrické energie, plynu,
tepla a vody, jejichž výši má
město garantovánu poskytovatelem.

Stranu připravil
Václav Tuček

688 KEŘŮ V DOLNÍ LOMNÉ. Tis červený, javor babyka, ptačí zob a kalina obecná. Tyto
keře budou v Dolní Lomné oddělovat hlavní silnici s bezbariérovým chodníkem od hlučné
a prašné pily. U zahájení výsadby, na kterou obci přispěla Nadace ČEZ 100 tisíc korun, asistovali místní školáci.

ČEZ Distribuce chrání ptáky před zásahem proudu
15 milionů korun. Celkem už
ČEZ Distribuce od roku 2006
investovala do těchto opatření
téměř 210 milionů korun.
Na Moravě vlastní ČEZ Distribuce více než 93 tisíc sloupů,
z nich budou na konci roku pro
ptáky bezpečné více než dvě
třetiny. Letos se energetici zaměří mimo jiné i na turisticky
atraktivní lokality. „Ochranu
dostanou například všechny

Přehled letos budovaných ochran
Region
Frýdecko-Místecko

Počty sloupů
850–900

Novojičínsko a Vsetínsko

750–800

Olomoucko a Přerovsko

850–900

Ostravsko, Karvinsko a Opavsko
Šumpersko a Jesenicko
Celkem:

1250–1300
750–800
přibližně 4700

podpěrné body vedení vysokého napětí od Frýdlantu nad Ostravicí do Malenovic až po hotel
Petr Bezruč pod Lysou horou,“
řekl člen představenstva ČEZ
Distribuce Pavel Šolc.
Cílem energetiků je zabránit
úrazům či úhynu ptactva po dosednutí na elektrické vedení.
Ochrana je zpravidla umístěna
na podpěrných bodech vedení
vysokého napětí. Nejčastěji se

jedná o plastové ochrany, které
se přetahují přes izolátory. Dalším variantou jsou ochranné
konzoly, jež zabraňují dosednutí
ptactva na vedení. V mnoha případech, kdy je to technicky možné, využívá firma metodu osazování pomocí práce pod napětím.
V takovém případě nemusí být
dodávka odběratelům v průběhu
údržby, opravy či rekonstrukce
přerušena ani omezena.
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Energetici učinili další krok
v ochraně ptactva před úrazem
elektrickým proudem. Pro
ptactvo bude letos bezpečných
dalších 19 593 podpěrných
sloupů elektrického vedení vysokého napětí (vn), z toho téměř pět tisíc na severu Moravy,
konkrétně na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje
a na Vsetínsku ve Zlínském
kraji, což si vyžádá přibližně

