
ČEZ investoval ve městě 100 milionů
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Prostějov – Investici za více
než sto milionů korun
představili ve čtvrtek zá-
stupci společnosti ČEZ
Energo společně s prostě-
jovskými radními. Po letech
příprav společně v ulici
S. Manharda odhalili koge-
nerační jednotky, zařízení
vyrábějící zároveň elektřinu
a také teplo.
Důvody, proč se společně

se společností ČEZ
proč
ČEZ

proč
do in-

vestice město pustilo, vy-
světlil ředitel Domovní
správy Prostějov Vladimír
Průša. „Díky tomuto zařízení
se nám podařilo snížit cenu
tepla na rok 2018 tak, že
každá domácnost uspoří
několik tisíc korun,“ sdělil.
Výhodou zařízení totiž je, že

kromě výroby elektřiny
spotřebovává i při tomhle
procesu produkované teplo.
Výsledkem tak je, že zatím-
co elektřina putuje do dis-
tribuční sítě, souběžně vy-
produkované teplo využijí
domácnosti.

„V tomhle případě teplo
vytápí okolní bytové domy,“
sdělil za společnost ČEZ

bytové
ČEZ

bytové domy,“
ČEZ
domy,“
Jiří

Března. Vladislav Sobol,
mluvčí skupiny ČEZ, pak
připomíná, že novinka
v prostějovské distribuční
soustavě pomůže i životní-

mu prostředí. „Kogenerační
jednotka využíváním tepla
šetří palivo i peníze a ga-
rantuje vysokou účinnost
využití energie. Ta přesa-
huje 90 procent, což zna-
mená nižší emise škodli-
vých látek do ovzduší,“ in-
formoval.
Kogenerační jednotka

není v Prostějově první. Už
nyní ji využívají některé
veřejné budovy. Přítomní
zástupci ČEZu

budovy.
ČEZu
budovy.

označili měs-
to v tomto směru za špičku
v České republice. Dosud
kogeneračních jednotek
v Česku
kogeneračních
Česku
kogeneračních

je něco přes sto.
„Jednání i samotná insta-

lace je dlouhodobá záleži-
tost. Navíc začaly vznikat až
v roce 2011. Rozvoj je tak
obrovský,“ říká ale Jiří Břez-
na. Podle informací od pří-
tomných představitelů měs-
ta už jsou v plánu i přípravy
na zkrášlení okolí. Výsled-
kem může být výsadba
stromů i vyzdobení graffity.
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Prostějovská radnice
chce díkyprojektu
snížit cenu tepla


