
Na Farmě Bezdínek v Dolní 
Lutyni sklidili v  březnu první 
rajčata a  okurky vypěstované 
v  nedávno postavených skle-
nících, které vyrostly na  ploše 
11 hektarů v  sousedství Elek-
trárny Dětmarovice. Ta dodává 
do farmy teplo a napřímo kabe-
lem také elektřinu.

„Denně sklidíme na 5000 kg 
rajčat a okurek,“ uvedl Jan Fu-
čík, vedoucí provozu Farmy 
Bezdínek. Zkušený tým agro-
nomů denně dohlíží na  to, aby 
produkce z  farmy byla prvo-
třídní. Péči o rostliny se aktuál-
ně věnuje na 120 zaměstnanců, 
zejména žen z  blízkého okolí. 
„Věříme, že čím dál více Čechů 
bude nakupovat kvalitní potra-

viny a synonymem pro kvalitu 
je v  případě jídla chuť. Chuť 
plodové zeleniny nejvíce ovliv-
ňuje výběr odrůdy a  stadium 
zralosti plodů při sběru. Po ce-
lém světě proto hledáme nej-
chutnější odrůdy a  plody ne-
cháváme před sběrem plně do-
zrát,“ doplnil Fučík. 

Zelenina se podle něj na pul-
ty obchodů dostane v optimál-
ním případě hned následující 
den po  sběru. Předpokládaný 
roční objem sklizně je až 3000 
tun. Dodávky na trh budou ce-
loroční. 
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Společnost Mitsubishi Hi-
tachi Power Systems (MHPS) 
postaví pro Elektrárnu Dět-
marovice nový absorbér, za-
řízení pro snižování emisí sí-
ry, který nahradí absorbér 
zničený požárem v roce 2017. 
Zakázka za více než 600 mi-
lionů korun bude dokončena 
v květnu 2020.

„Absorbér bude modernější 
než ten původní a  především 
s velkým předstihem zajistí, že 
budeme plnit evropské emisní 
limity platné od poloviny roku 
2021. Zároveň nám umožní 
zvýšit výrobu z dnešních nece-
lých 400 MWe na  600 MWe, 
což přinese lepší možnosti při 
využívání cenových špiček 
elektřiny a zároveň větší výko-
novou rezervu pro případ pro-
blémů v síti, například jako ná-
hradu za neočekávaný výpadek 
výroby z  obnovitelných zdro-
jů,“ vysvětlil generální ředitel 
Elektrárny Dětmarovice Vlas-
timír Kontrik. Výstavba začíná 

v  těchto dnech a  na  provozu 
elektrárny se nijak neprojeví.

Požár, ke  kterému došlo 
28. července 2017, poničil jeden 
ze dvou absorbérů elektrárny. 
Druhý absorbér byl poškozen 

minimálně, zůstal funkční, 
a proto mohla elektrárna obno-
vit provoz už týden po  požáru 
bez dopadu na životní prostředí.

Elektrárna Dětmarovice je 
největší klasickou elektrárnou 

na  území Moravskoslezského 
kraje i  v  rámci celé Moravy. 
Spaluje černé uhlí, ze kterého 
vyrábí elektřinu a teplo pro Or-
lovou, Bohumín a od loňska ta-
ké pro Farmu Bezdínek.

Mitsubishi postaví pro 
Dětmarovice nový absorbér

Generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik (vpravo) a ředitel obchodu MHPS 
Jaroslaw Kluczniok po podpisu smlouvy. 
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Absorbér nám 
umožní zvýšit 
výrobu z dnešních 
necelých 400 MWe 
na 600 MWe
Vlastimír Kontrik, ředitel 
Elektrárny Dětmarovice

Den otevřených dveří v Elektrárně Dětmarovice

8. června 2019 od 9.00 do 12.00 hodin.
Zábavný a naučný program pro celou rodinu 

Prohlídky elektrárny začínají už v 8.00, kapacita je omezena

Oříškem bylo osvětlení strojovny z výšky 28 metrů.

Děti s poruchou autistického 
spektra, o  které se stará haví-
řovský spolek ADAM – autis-
tické děti a  my mají za  sebou 
úspěšnou sérii terapii O. T. A. 
Terapií se zúčastnili dva chlap-
ci a  dvě dívky. „Všechny děti 
vyšetřil pedopsychiatr před 
a po ukončení terapií, výsledky 
byly velmi pozitivní. Pokrok 
v  chování svých dětí vypozo-
rovali také rodiče, kteří měli 
kladné ohlasy i ze školy,“ řekla 
předsedkyně spolku ADAM 
Marie Gerdová.

Velmi spokojeni s projektem 
jsou rodiče. „Počáteční radost, 
že se můžeme do terapií zapo-
jit, nelze poměřit s  radostí, ja-
kou máme teď na konci projek-
tu. Náš František se zúčastnil 
všech lekcí, na všechny se těšil. 
Domů si z  nich nosil zážitky, 
které jsme pak i  v  domácích 

podmínkách opakovali. Po celé 
terapii můžu říci, že se Franti-
šek zjevně zlepšil ve  verbální 
komunikaci, vyjadřování a na-
vázání očního kontaktu. Je teď 
aktivní a plný chuti do dalších 
úkolů. Toto tvrzení mi potvrdi-
la i asistentka pedagoga ve ško-
le a  Františkova třídní učitel-
ka,“ vysvětlila konkrétní přínos 
Renáta Fojtů, maminka jedno-
ho z dětí zapojených do terapií.

Projekt podpořila Nadace 
ČEZ částkou 100  000 korun. 
Jako výraz podpory lidem s po-
ruchou autistického spektra se 
také jednotlivé fi rmy Skupiny 
ČEZ zapojily do kampaně Čes-
ko svítí modře, na severu Mora-
vy zmodrala například Elek-
trárna Dětmarovice, vysloužilé 
oběžné kolo před elektrárnou 
Dlouhé stráně nebo Dům ener-
getiky v Ostr avě.

Elektrárna namodro a pomoc dětem

Společnost ČEZ Energetic -
ké služby ze skupiny ČEZ 
ESCO zahájila modernizaci 
hlavní kompresorovny Energe-
tiky Tři nec, ve které se vyrábí 
stlačený vzduch pro Třinecké 
železárny. „Jde o  jednu z  nej-
větších akcí na poli stlačeného 
vzduchu za posledních několik 
let,“ popsal ředitel Energetiky 
Třinec Petr Matuszek zakázku, 
která výrazně zefektivní chod 
fi rmy.

Pro ESCO jde o  zajímavou 
výzvu, turbokompresory švéd-
ského výrobce Atlas Copco to-
tiž musí nainstalovat za plného 
provozu, aby nedošlo k omeze-

ní dodávek stlačeného vzduchu 
a nebyla ohrožena výroba žele-
záren.

„V úvodní fázi budeme pra-
covat na instalaci prvních dvou 
kompresorů a  teprve po  nich 

bude následovat třetí. I  tak to 
bude logistický oříšek, na  ře-
šení podobných případů jsou 
ovšem naši odborníci zvyklí,“ 
dodal generální ředitel společ-
nosti ČEZ Energetické služby 
Michal Pastušek.

Během půldruhého roku za-
jistí ESCO pod Beskydami 
modernizaci zdrojů stlačeného 
vzduchu pro jednu ze dvou fi -
remních kompresoroven, což 
přinese zhruba třicetiprocentní 
zvýšení energetické účinnosti. 
Hodnota zakázky přesahuje 
45 milionů korun, 30 procenty 
uznatelných nákladů přispěje 
Evropská unie.

Energetika Třinec si vybrala ČEZ ESCO

Sklidili první rajčata. 
Z tepla z Dětmarovic

Spolu s dalšími budovami se přebarvila namodro i Elektrárna 
Dětmarovice.

Kompresorovna těsně před zahájením rekonstrukce. 

Ekologičtější a také levnější 
a  chytřejší. Takové je nové 
osvětlení strojovny i  venkov-
ních prostor Elektrárny Dětma-
rovice, které vybudovala spo-
lečnost ČEZ Energetické služ-
by (ČEZ ES), ostravská dcera 
ČEZ ESCO.

„Jedním z  přínosů je auto-
nomní provoz. Vše se děje 

automaticky, není třeba, aby 
osvětlení někdo vypínal nebo 
zapínal,“ řekl Jakub Vilkus 
z  ČEZ ES, který měl zakázku 
na starost. Důležité budou také 
úspory spotřeby energie a  tím 
i nákladů na provoz elektrárny. 
Venku se příkon svítidel snížil 
z 200 na 75 W, uvnitř dokonce 
z 2000 na 320 W.

Ušetří elektrárně 
energii i peníze

Vyhodnocení celé soustavy osvětlení
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