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4. srpna 2022 

Větrná elektrárna Hollandse Kust Zuid vyrobila první elektřinu 

Praha, Česká republika – 4. srpna 2022 – Větrná elektrárna Hollandse Kust Zuid, 

která je v současné době ve výstavbě, úspěšně vyrobila první elektřinu. 

Turbíny jsou ještě ve fázi testování, první z nich ale již fungují a vyrábějí elektřinu. 

Ta je dále přenášena na břeh přes pobřežní transformační stanici a přiváděna 

do nizozemské rozvodné sítě. 

Větrná farma se nachází v Severním moři přibližně 18 až 35 kilometrů od pobřeží 

mezi nizozemskými městy Haag a Zandvoort. Jejími vlastníky jsou společnosti 

BASF, Vattenfall a Allianz. 

Doposud byla dokončena instalace 36 turbín. Po uvedení do plného provozu, 

plánovaného na rok 2023, bude Hollandse Kust Zuid se 140 turbínami 

a předpokládanou celkovou kapacitou 1,5 GW největší pobřežní větrnou farmou 

na světě, která nebude pobírat žádné cenové dotace na produkovanou elektřinu. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 
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Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 
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