
Společnost Magna Energy Storage a.s. získala cenu na jubilejním 
20. galavečeru Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Stavba gigafaktory na baterie s výzkumným a technologickým centrem změní povědomí o kraji

Ostrava – Už podvacáté se 
sešli na slavnostním galave-
čeru Region pro sebe, který 
připravuje Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, 
společnosti a fi rmy mající 
významné zásluhy na rozvoji 
našeho regionu. Součástí 
tohoto tradičního setkání 
členů Sdružení s osobnostmi 
a představiteli kraje je předání 
ocenění za dlouhodobý přínos 
pro Moravskoslezský region, 
mezi vyznamenanými byla 
i společnost Magna Energy 
Storage a.s. O ocenění i pro-
jektu jsme hovořili s autory 
projektu Radomírem Prusem 
a Vladimírem Jirkou.

Vaše společnost Magna 
Energy Storage a.s. 
získala 9. prosince 
v rámci galavečera 
Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského 
kraje ocenění. Za co jste 
ho získali?

Vladimír Jirka: „Bylo to za 
Pozitivní počin pro hospodář-
skou transformaci Moravsko-
slezského kraje. Tím počinem 
je výstavba závodu na výrobu 
lithiových 3D baterií zcela 
nové generace na technologic-
ké platformě HE3DA v průmy-
slové zóně František v Horní 
Suché.“

Čím může výstavba 
vaší továrny přispět 
k hospodářské 
transformaci kraje?

Vladimír Jirka: „Doposud 
byl náš kraj vnímán jako 
kraj hornictví a těžkého 
průmyslu s malou možností 
uplatnění vysoce kvalifi kova-
ných pracovních sil a záro-
veň negativním vlivem na 
životní prostředí. Jenže tento 
tradiční průmysl má svá nej-
lepší léta za sebou. Dochází 
k útlumu hornické činnosti 
i ke snižování hutní a strojí-
renské výroby. To znamená, 
když tato průmyslová výroba 

končí, je třeba ji nahradit, 
a to nejlépe moderní prů-
myslovou výrobou s vyšší 
přidanou hodnotou, jež 
vystřídá tu stávající. Myslím, 
že výstavba našeho závodu 
a navazujícího výzkumného, 
technologického centra, které 
v rámci našeho projektu 
budujeme, toho bude solid-
ním základem. Přinese do 
kraje výrobu, která nebude 
negativně působit na životní 
prostředí a zároveň poskytne 
kvalitativně jinou strukturu 
pracovních příležitostí.“

Znamená to tedy, že 
kromě výroby baterií 
plánujete i jiné aktivity?

Radomír Prus: „Ano, 
chceme postavit výzkum-
né, technologické centrum, 
a změnit tak povědomí 
o kraji nejen u nás, ale i ve 
světě. Náš projekt přiláká 
další investory a partnery, 
kteří chtějí dodávat vstupní 
suroviny a komponenty nebo 
odebírat hotové výrobky pro 
své aplikace. To představuje 
další výstavbu moderních 
továren v kraji. Zvýší se tak 
možnost získat kvalifi kova-
nější, dlouhodobé zaměstná-
ní v novém oboru, jenž bude 
mnohem odolnější proti 
příští fi nanční krizi. Chceme 
zde vytvořit jakýsi energetic-
ko-technologický klastr, do 
něhož se zapojí i jiné společ-
nosti. Plánujeme vybudovat 
celý řetězec navazujících 
průmyslových činností, čímž 

přilákáme vědecké pracovní-
ky, kteří se též budou podílet 
na vývoji projektů. V našich 
laboratořích v Horní Suché 
mohou šikovní lidé pracovat 
na výzkumných úkolech celo-
světového významu, a to aniž 
by opouštěli kraj.“

Na co se bude výzkumné 
a technologické 
centrum v Horní Suché 
zaměřovat?

Radomír Prus: „Začneme 
výrobou pro velkokapacitní 
úložiště, během dvou let 
přejdeme k automobilové-
mu průmyslu. Už teď máme 
rychlonabíjecí baterie, které 
jsme zhotovili na minilince 
v pražských Letňanech. Ty 
vykazují rychlejší nabíjení 
než baterie stávající. A hlavně 
jsou nehořlavé.“

Jak daleko jste 
s výstavbou a kdy 
spustíte výrobu?

Radomír Prus: „První vý-
roba na části linky odstartuje 
ještě v prosinci, slavnostní 
zahájení ale plánujeme až na 
jaro 2020. Počáteční výrobní 
kapacita bude 200MWh/
rok, posléze ji navýšíme na 

1,2GWh/rok. Do budoucna 
máme ambice rozšířit kapaci-
tu až na 15GWh/rok.“

Co pro vás ocenění 
Sdružení pro rozvoj MSK 
znamená?

Vladimír Jirka: „Když 
nás navštívil ředitel Sdru-
žení pro rozvoj MSK Radúz 
Mácha a sdělil nám, že jsme 
byli navrženi na udělení 
ceny za Pozitivní počin pro 
hospodářskou transformaci 
Moravskoslezského kraje, byli 
jsme potěšeni. S Radomírem 
Prusem máme silné pouto 
k tomuto kraji. Přestože jsme 
měli nabídky vybudovat 
tento závod mimo náš region, 
rozhodli jsme se, jako správní 
patrioti, postavit závod zde, 
kde máme kořeny. Cítili jsme 
potřebu vybudovat něco, 
z čeho by mohl kraj a jeho 
občané profi tovat!“

A věta na závěr?
„Chtěli bychom všem 

čtenářům popřát krásnou 
poslední adventní neděli, 
klidné vánoční svátky a do 
nového roku zdraví, pohodu 
a dobrou práci, která k tomu 
všemu patří.“


