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JRD Energo navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických
elektráren v Maďarsku o 150 %
JRD Energo, divize skupiny JRD Group, navýšila instalovanou kapacitu svých
fotovoltaických elektráren v Maďarsku z 12 na 30 MWp: nedávno totiž zprovoznila dva
fotovoltaické parky o výkonu celkem 18 MWp u obcí Komló a Mánfa na jihu země. Všechny
její maďarské solární elektrárny ročně vyrobí až 36 000 MWh elektrické energie, která pokryje
spotřebu přibližně 14 400 domácností. Divize JRD Energo dále spravuje například druhý
největší větrný park v České republice, vyrábějící až 69 000 MWh elektrické energie ročně.
Nové fotovoltaické parky v Maďarsku u obcí Komló a Mánfa patří
k největším projektům divize JRD Energo. Elektrická energie,
kterou vyrobí, je dodávána přímo do sítě a určená k pokrytí
spotřeby až 14 400 domácností (při průměrné spotřebě 2,5 MWh
ročně). Mezi její další projekty patří například české fotovoltaické
elektrárny s instalovanou kapacitou přes 7 MWp, jež vyrobí
8 000 MWh elektrické energie ročně, a rozsáhlý větrný park ve
Václavicích v Libereckém kraji. Ten tvoří 13 turbín produkujících kolem 69 000 MWh ročně, které
jsou schopné pokrýt spotřebu až 30 000 domácností.
„Primárním cílem divize JRD Energo je příprava, realizace
a provoz projektů moderní šetrné energetiky, které dodávají do
sítě zelenou energii s co nejmenší ekologickou stopou. Kromě této
činnosti se věnujeme také vývoji moderních energetických řešení
pro úsporné developerské projekty. Za první pololetí letošního roku
jsme tak dosáhli celkového obratu 137 mil. Kč,“ konstatuje Jan
Řežáb, zakladatel JRD Group. „A proč se zaměřujeme na fotovoltaiku? Solární parky jsou dnes ve
střední Evropě nákladově nejefektivnějším energetickým zdrojem. V energetickém mixu se navíc
dobře sezónně doplňují s větrnými elektrárnami, a do budoucna tak budou určitě tvořit jeden
z hlavních pilířů moderní energetiky,“ dodává Marek Lang, ředitel divize JRD Energo.

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Land, JRD Energo, JRD
Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na
jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie,
ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum
oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice
do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio
fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park

v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového
(environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).
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