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V Čelákovicích dne 10. června 2011 
 
 
 
Vážený pane arcibiskupe, 

 
obracím se na Vás ve věci pro město Čelákovice a jeho obyvatele velmi tíživou. Jedná se o 

záměr společnosti RWE vystavět paroplynovou elektrárnu 800 metrů od hranice našeho města. V této 
souvislosti má společnost RWE zájem koupit pozemky Římskokatolické farnosti Čelákovice v k.ú. 
Mochov, bez kterých ve svém záměru nemůže pokračovat. Již dříve jsme jednali s P. Richardem 
Scheuchem, seznámili jsme jej s negativním stanoviskem zastupitelstva města Čelákovice a mnoha 
dalších okolních obcí k záměru společnosti RWE a našli jsme u něj pochopení. 

Nadnárodní společnost RWE bez ohledu na názory veřejnosti a sebemenšího náznaku ochoty 
k veřejné diskuzi nadále připravuje výstavbu elektrárny na úrodné půdě v oblasti pod výraným vlivem 
pražské aglomerace a místní dlouholeté průmyslové výroby. Tyto vlivy mají za následek velmi nízkou 
kvalitu ovzduší, které je dokonce hodnoceno jako třetí nejhorší v celé České republice.  

Alarmující na celém záměru společnosti RWE je i fakt, že elektrárna v této oblasti nemá 
nahradit již existující škodlivý zdroj elektrické energie, např. uhelnou elektrárnu. Naopak, měla by 
vzniknout na zelené louce a špatnou kvalitu ovzduší v již tak zatížené lokalitě dále výrazně zhoršit. 
Přes proklamace o nejmodernější použité technologii nic nemůže změnit fakt, že by elektrárna ročně 
spálila objem plynu jako celé hlavní město Praha dohromady. Vliv škodlivých látek vypouštěných 
elektrárnou a obrovský hluk způsobený enormním výkonem elektrárny (1000 MW, pro představu 
polovina výkonu jaderné elektrárny Temelín), to vše významně zhorší životní podmínky desítek tisíc 
obyvatel okolních obcí a ovlivní i samotné hlavní město Praha (Klánovice 8 km, Horní Počernice 12 
km). 

Vážený pane arcibiskupe, pevně věřím, že po seznámení s výše uvedenými skutečnostmi Vás 
mohu požádat o podporu. Pozemky Římskokatolické farnosti Čelákovice jsou podle našich informací 
již jediné, které společnosti RWE chybí k realizaci výstavby paroplynové elektrárny. Bez souhlasu 
s prodejem církevních pozemků nemůže být vydáno územní rozhodnutí a stavba realizována. 

Rád bych Vás proto požádal o zvážení výše uvedených faktů. Zastupuji zde nejen 12 tisíc 
Čelákováků, ale také další desítky tísíc obyvatel našeho Polabského regionu, jejichž obce se sdružily 



	  

ve společném boji proti výstavbě elektrárny. Na důkaz toho si Vám dovoluji zaslat i Májové morandum, 
které starostové obcí a místních sdružení 1. května podepsali.  

Jsme připraveni Vám kdykoliv osobně poskytnou veškeré informace k celé záležitosti i jejímu 
vývoji. 

Předem Vám jménem všech obyvatel Polabí děkuji za pomoc v udržení stávající kvality 
životního prostředí v našem městě. 

 

S projevem dokonalé úcty  

Josef Pátek 

starosta města Čelákovic, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


