
Představení záměru stavby  
ParoPlynové elektrárny
5. listoPadu 2009 Čelákovice mochov
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Program jednání

– rWe a alPiQ – jsme Partneři

– Projekt elektrárny, Poloha a disPozice

– Přínosy Pro váš region

– harmonogram
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Program jednání

– RWE A ALPIQ – JsmE PARtnEřI

– Projekt elektrárny, Poloha a disPozice

– Přínosy Pro váš region

– harmonogram
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rWe a alPiQ – jsme Partneři

–  již řadu let působíme v České republice na trhu s energií

–  máme široké zkušenosti s výstavbou a provozováním elektráren

–  jsme významnými zaměstnavateli v Čr

–  nyní spojujeme naše zkušenosti, abychom společně vybudovali paroplynovou elektrárnu

–  Přineseme více konkurence na český trh s elektřinou
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rWe je jedna z Pěti největších  
energetických sPoleČností v evroPě

klíČové trhy rWe

zaměstnanci: 71 000 celkem, 5 000 v Čr, 79 elektráren

velká británie

elektřina
Plyn
voda

nizozemí

belgie/lucembursko

německo

rakousko

Polsko

Česká republika

slovensko

maďarsko
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alPiQ je energetickým lídrem ve švýcarsku,  
v evroPě Působí v 29 zemích

  Obchodování a prodej energie  
více než 20 společností

  Výrobní kapacita 
~ 3 900 mWe, 750 mWth 
~ 17 000 gWh/rok

  Energetické služby 
cca 30 společností 
na cca 200 místech

zaměstnanci: 10 000 celkem, 500 v Čr
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Program jednání

– rWe a alPiQ – jsme Partneři

– PROJEkt ELEktRáRny, POLOhA A dIsPOzIcE

– Přínosy Pro váš region

– harmonogram
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Špičková technologie plynové turbíny s kombinovaným cyklem (ccgt)

Plynová turbína s kombinovaným cyklem

základní informace  
o kombinovaném cyklu:

1. Plyn se smíchá a zapálí 
společně se stlačeným vzdu-
chem ve spalovacích komorách 
plynových turbín

2. horký plyn se roztáhne  
v turbínové části plynové  
turbíny a pohání generátor, 
který vytváří elektřinu

3. regenerací spalin plynové 
turbíny se vytváří pára, která 
produkuje další elektřinu  
v parní turbíně
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ÚČinnost: nejmodernější technologie  
zajistí nejefektivnější využití  
cenného zemního Plynu

–  špičkové technologie srovnatelné s našimi ostatními 
projekty

–  vysoká efektivita přeměny paliva na elektrickou energii

–  Účinnost 59 %

Projekt bude jedním s nejvyšší účinností  
v České republice
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Podrobnější informace o areálu elektrárny

Výkon: 1 000 mW
Areál: 300 x 120 m

Úpravna vody

chladicí zařízení

Plynárenská přejímací 
stanice

hlavní vjezd

výroba elektřiny  
(2 gt+1 st)

zvyšovací transformátory

velín

místní rozvodna
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ochrana životního prostředí:

– v blízkosti vody

– v blízkosti plynu

–  v blízkosti stanice vysokého napětí

– minimální velikost

minimalizovaný vliv na životní prostředí

 nejbližší rezidenční oblast

 trasa infrastruktury

doPady na životní Prostředí  
minimalizuje: VybRAná LOkALItA

Čelákovice

mochov

koridor  
vodovodu

koridor  
plynovodu

koridor  
vedení vn



záluží

Čelákovice

sedlčánky

Čerpací stanice
vody

CCGT

0,8 km

1,7 km

0,8 km

císařská 
kuchyně

mochov
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Poloha a disPozice: PeČlivě zvolená Poloha 
zajistí maximální vzdálenosti od obydlí

–  Posouzení dopadů na životní  
prostředí (eia) zhodnotí  
dopady hluku a stanoví limity  
v souladu s předpisy eu a Čr

–  budeme dobrými sousedy  
a vašimi partnery
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Pohled ze směru: mochov
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Pohled ze směru: Čelákovice (u Podjezdu)
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Pohled ze směru: Čelákovice (karla otty)
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Pohled ze směru: záluží
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3d vizualizace – a
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3d vizualizace – b
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hLukOměR

hladina akustického tlaku (db sPl)

Práh bolesti: 130 db

hladina hluku  
v referenčních bodech 
poblíž rezidenčních 
oblastí: 50 dB

letadlo ve vzdálenosti 30 m: 140 db

veřejná komunikace ve vzdálenosti 5 m: 80 db

vysavač ve vzdálenosti 1 m: 70 db

obývací pokoj: 50 db

šustící listí v dálce: 10 db

doPady na životní Prostředí minimalizuje: 
tEchnOLOgIE PAROPLynOVéhO cykLu (1/2)



350–380

- 49 %

728

Průměr Česká republika

g CO
2
 emise/kWh

CCGT

800,0

662,5

525,0

387,5

250,0

0
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EmIsE cO
2

doPady na životní Prostředí minimalizuje: 
tEchnOLOgIE PAROPLynOVéhO cykLu (2/2)

–  emise co
2
 z elektrárny 

jsou téměř poloviční 
oproti průměrnému  
českému zařízení na 
výrobu elektřiny

–  emise bude v souladu 
s evropskými i českými 
limity  
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sPolehlivost: Poskytneme Česku bezPeČný 
zdroj elektrické energie

–  rychlé spuštění:  
lze dodávat elektřinu 
mnohem rychleji než  
z jiných zdrojů

–  rWe zajistí spolehlivé 
dodávky zemního plynu

–  alPiQ je expertem  
na operace na trhu  
s elektřinou 

Vznikne nejspolehlivější 
zdroj elektřiny v České 
republice

Energetická bezpečnost 
středních Čech  
se výrazně zvýší
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flexibilita: naše elektrárna Pomůže  
Pokrýt zvýšenou PoPtávku  
Po flexibilních zdrojích

–  elektrárna dokáže  
pokrývat rozličné  
provozní profily

–  místní provozovatel  
přenosové soustavy 
České republiky se bude 
moci spolehnout na 
projekt z hlediska jeho 
požadavků na bilanco-
vání energie

V České republice zatím 
neexistuje srovnatelně  
flexibilní zdroj
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Program jednání

– rWe a alPiQ – jsme Partneři

– Projekt elektrárny, Poloha a disPozice

– PřínOsy PRO VáŠ REgIOn

– harmonogram
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Přínosy Pro vaši obec: během výstavby  
i do budoucna budeme Potřebovat  
mnoho služeb

 – zaměstnání 500 pracovníků 
– ubytování 
– restaurace a služby 
– lékařské služby 
– doprava

 – hotelové služby 
– vyšší zaměstnanost pro obce 
– lékařské služby 
– doprava

  Fáze výstavby   Fáze provozu

RWE a Alpiq, jako dobrý soused, vás zapojí do svých programů v rámci společenské odpovědnosti
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Program jednání

– rWe a alPiQ – jsme Partneři

– Projekt elektrárny, Poloha a disPozice

– Přínosy Pro váš region

– hARmOnOgRAm
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harmonogram: PříPravné Práce zahájeny

– změna územního plánu
–  Posouzení dopadu na životní prostředí (eia) – schválení 

ministerstvem životního prostředí (mžP)
– Plánování infrastruktury
– Územní rozhodnutí a stavební povolení
– Příprava připojení k síti
– Průzkum půdy

Vlastní výstavba elektrárny bude kratší částí projektu.

– Příprava staveniště a potřebné infrastruktury
– terénní úpravy
–  Přeprava a instalace hlavních komponentů (paroplynové 

turbíny, elektrické vybavení, plynovodní přípojka)
– Připojení k síti
– zkušební provoz
– kolaudace
– komerční provoz

dnes 2010 2011 2012 2014
Plánování & povolení stavbaPříprava staveniště
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klíČová fakta

areál: 300 x 120 m

výkon: 1 000 mW

Účinnost: 59 %

zaměstnání: až 500 pracovníků

komerční provoz: 2014
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děkujeme vám za Pozornost!

martin chalupský

oldřich tichý

jan ruml

tomáš tichý


