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V Počeradech vyroste první obří paroplynová  elektrárna . V pozadí jsou spory o hnědé uhlí 
 
Praha - Energetický  kolos  ČEZ postaví za 20 miliard korun první velkou paroplynovou  elektrárnu  v 
zemi. Fungovat by měla začít v roce 2013 a plyn jí bude dodávat další energetický  gigant , RWE 
Transgas. 
Oproti běžným elektrárnám  má větší účinnost, protože teplo vzniklé při spalování plynu využívá ještě 
k výrobě páry, která následně roztáčí další turbínu. Paroplynová  elektrárna  bude paradoxně stát na 
severočeské uhelné pánvi, v těsném sousedství funkčních hnědouhelných dolů a také přímo v areálu, 
kde stojí stará uhelná  elektrárna  ČEZ Počerady. 
Na místo zatím není ani přívod plynu, a tak je součástí projektu i vybudování 1,5 kilometru dlouhého 
připojení přímo do plynárenské tranzitní sítě v hodnotě stovek milionů korun. Proč se ČEZ rozhodl 
postavit na uhelných dolech paroplyn? Důvody jsou zhruba tři – dlouhodobý spor o dodávky a ceny 
uhlí s majitelem tamních dolů, firmou Czech Coal, očekávané zdražení emisních povolenek po roce 
2013 a snaha rozšířit druh paliv, z nichž se u nás elektřina vyrábí. Drtivá většina proudu nyní vzniká v 
uhelných nebo jaderných  elektrárnách , plyn má zastoupení na celkové výrobě jen 1,5 procenta. 
1. důvod: spor s firmou Czech Coal o uhlí Pokud jde o spor ČEZ s Czech Coalem (bývalou Mosteckou 
uhelnou), jejímž největším spolumajitelem je dnes finančník Pavel Tykač, firmy se nedohodly na 
dalších dlouhodobých smlouvách na dodávky uhlí po roce 2012. ČEZ kvůli tomu Czech Coal již před 
dvěma lety zažaloval, spor však stále trvá a energetická  firma  tak odstoupila od svého původního 
záměru postavit v Počeradech nový uhelný zdroj. Uhlí zatím nemá od roku 2012 nasmlouvané ani pro 
starou elektrárnu , která přitom v současné době patří mezi nejziskovější zdroje ČEZ. 
Jaký bude její další osud, není jasné. „Jsme přesvědčeni, že ji budeme provozovat i po roce 2013. 
Variant, od koho budeme kupovat uhlí, je několik,“ uvedl výkonný šéf ČEZ Daniel Beneš. Jednou z 
variant také je, že firma tuto elektrárnu  Czech Coalu prodá. „Zajímáme se v tuzemsku o všechny 
uhelné zdroje,“ potvrdil spolumajitel Czech Coalu Petr Pudil. Podle informací MF DNES za 
počeradskou  elektrárnu  těžaři nabízejí 15 miliard korun. „Nebráníme se žádnému jednání, ale zatím 
to není na pořadu dne,“ řekl Beneš. 
2. důvod: emisní povolenky budou vzácnější Uhelné  elektrárny  patří k velkým znečišťovatelům 
ovzduší a od roku 2013 se zpřísní systém nákupu povolenek na vypouštění emisí CO2, čímž se 
provoz uhelných  elektráren  znevýhodní. 
„Lze očekávat, že tržní cena emisních povolenek stoupne a plynové  elektrárny  tak budou ziskovější 
než jiné zdroje,“ uvedl včera obchodní šéf ČEZ Alan Svoboda. Podle ředitele projektu plynové  
elektrárny  Jiřího Šinágla je její životnost plánovaná na 30 let. „Máme spočítanou dobrou návratnost 
investice i za předpokladu, že půjde o špičkový zdroj, který pojede jen přes den od pondělí do pátku,“ 
uvedl bez dalších ekonomických detailů. 
3. důvod: potřeba „pružné“ elektrárny  To je zároveň další deviza plynové  elektrárny  – na rozdíl od 
uhelných či jaderných  se může rychle „zapnout i vypnout“. Tato vlastnost bude zřejmě čím dál 
potřebnější s tím, jak bude přibývat alternativních  zdroj ů – větrných či solárních, které mají v 
dodávkách výkyvy. Generálním dodavatelem elektrárny  bude Škoda  Praha  Invest, dvě plynové 
turbíny dodá Siemens, parní turbínu Škoda Power. 
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