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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Diplomová práce shrnuje stav výstavby nového výrobního bloku 660 MWe v elektrárně 

Ledvice a jeho vliv na ţivotní prostředí. 

Popisuje souhrn jednotlivých technologií tvořících celý komplex budoucího výrobního 

bloku a jeho základní parametry.  

Řeší detailně nejvýznamnější vlivy na ţivotní prostředí včetně porovnání se stávajícími 

bloky včetně ekonomického zhodnocení.   

Klíčová slova : nový blok; uhelná elektrárna; ţivotní prostředí; náklady 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS  
 

This Diploma Thesis deals with raising of a new 660 MWe production block in power plant 

Ledvice and  its influence to environment. 

It summarizes each and every technologies making up the eintire complex of future 

production block and its essential parameters. 

It deals, in full details, the weightiest influences to environment including comparison with 

existing blocks as well as economic evaluation. 
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EO ......................... elektroodlučovač – zařízení, ve kterém se odlučuje 

popílek z kouřových spalin vzniklých při spalování uhlí 
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LOV ...................... likvidace odpadních vod 
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NEL ...................... nerozpuštěné látky 
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NZ ......................... nový zdroj 

OTV ...................... ohřívák topné vody 
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SEK....................... státní energetická koncepce 

SKŘ ...................... systém kontroly řízení 

ST.......................... středotlaká část 

TC ......................... technologický celek 

TG ......................... turbogenerátor 

TZL....................... tuhé znečišťující látky 
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1. ÚVOD 

 

Cílem této diplomové práce je popsat stav výstavby nového výrobního bloku o výkonu 660 

MWe v elektrárně Ledvice a vliv jeho výstavby na ţivotní prostředí.  

Výstavba tohoto bloku je v současné době největší investicí v České republice, je 

financována Skupinou ČEZ, kde je majoritní vlastník stát. Odhadované náklady se 

předpokládají cca 37 mld. Kč. Uvedení do provozu je naplánováno v roce 2012. 

Výstavba bloku je součásti obnovy zdrojů ČEZ, a.s. Cílem je návrh stavebně 

technologického řešení bloku, které zajistí ekonomicky efektivní provoz bloku po dobu 40-

ti let a optimální vyuţití dostupných zásob uhlí v přilehlém dolu Bílina. Nový blok bude 

přímo dopravně napojen na produkci hnědého energetického uhlí dolu Bílina, bude 

umístěn ve stávajícím areálu elektrárny Ledvice a bude vyuţívat resp. rozšiřovat jiţ 

vytvořenou infrastrukturu elektrárny. Instalovaný elektrický výkon bloku bude činit 660 

MWe. Tato hodnota je průnikem volitelných parametrů výrobních technologií (nadkritické 

parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické účinnosti), vyuţitelných 

zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové ţivotnosti bloku, prostorových 

podmínek staveniště ELE a velikostí výkonu z hlediska spolehlivého provozu přenosové 

soustavy ČR. Nedílným cílem projektu je vyuţití vedlejších energetických produktů jako 

druhotné suroviny k zahlazování důlní činnosti resp. ke komerčnímu vyuţití. Souběţným 

efektem projektu je zlepšení účinků na ţivotní prostředí. Nový blok je navrhován 

s ohledem na doporučení referenčních dokumentů EU k aplikaci nejlepší dostupné 

techniky pro velké spalovací zdroje. Aplikace nejlepší dostupné techniky na blok 

srovnatelné výkonnosti bude první v podmínkách ČR. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ELEKTRÁRNĚ LEDVICE 

 

Elektrárna Ledvice leţí na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy 

Bílina a Teplice. Byla postavena v letech 1966 – 1969 a měla celkový výkon 640 MWe. Po 

ukončení výstavby byla zdrojová základna elektrárny Ledvice tvořena celkem pěti 

energetickými výrobními bloky s následujícími výkony:  

Blok 1 - 200 MWe - provoz ukončen 31. 12. 1998  

Blok 2 - 110 MWe 

Blok 3 - 110 MWe 

Blok 4 - 110 MWe 

Blok 5 - 110 MWe - provoz ukončen k 1. 2. 1994  

V letech 1992 – 1994 proběhla u 110 MWe bloků č. 2 a 3 výměna turbín, které nyní 

umoţňují dodávku tepla z kaţdého bloku v objemu 170 MWt. Odběr dalších 44 MWt 

umoţňuje také turbína bloku č. 4. V letech 1996 – 1998 proběhla generální oprava turbíny 

bloku č. 4 a výstavba nového fluidního kotle. Zkušební provoz bloku č. 4 byl zahájen 1. 

11. 1998. 

V roce 1996 byly bloky 2 a 3 doplněny odsiřovacím zařízením s polosuchou vápennou 

metodou. V rámci plánované generální opravy v roce 2007 byla vyměněna turbína 

bloku č. 4. Cílem výměny je zvýšení účinnosti bloku, zvýšení teplárenského výkonu a 

sjednocení ţivotnosti hlavních výrobních zařízení, tj. fluidního kotle s turbogenerátorem. 

V letech 1996–1998 byla elektrárna zmodernizována zařízeními na zpracování a likvidaci 

vedlejších energetických produktů (dále jen VEP), aby naplnila veškeré poţadavky 

plynoucí z legislativy platné v oblasti ţivotního prostředí.  

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje dodávky tepla pro odběratele 

v nejbliţším okolí prostřednictvím teplárenské společnosti ČEZ - teplárenská  pro města 

Teplice a Bílina a dále zajišťuje dodávky tepla pro Severočeské doly - Doly Bílina (dále 

jen DB).  

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé energetické uhlí o výhřevnosti 10,5 – 13 MJ/kg 

z dolu Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí 

Ledvice.  

Hlavním zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrţ, která je zdrojem záloţním.  
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V současné době tedy elektrárna Ledvice disponuje třemi výrobními bloky o výkonu    3 x 

110 MWe. Bloky 2 a 3 jsou bloky granulační, blok 4 je blok fluidní. Bloky 2 a 3 jsou 

odsířeny polosuchou vápencovou metodou, blok 4 je blok fluidní. Likvidace VEP je 

zajišťována prostřednictvím míchacích center a následně je tlakovou dopravou GEHO 

dopravován stabilizát do lokality Fučík – Koridor, kde je z tohoto certifikované stavebního 

materiálu prováděna krajinotvorba po důlní činnosti. 

Největší soustředění veškerých činností v elektrárně Ledvice v současné době patří 

k výstavbě nového výrobního bloku o výkonu 660 MWe, jehoţ výstavba je součástí 

obnovy zdrojů ČEZ v české republice. Jedná se o blok s nadkritickými parametry, který 

bude spalovat hnědé uhlí z DB. Jeho ţivotnost je naplánována na dobu 40 let DB. 

4 
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3. CHARAKTERISTIKA NOVÉHO ZDROJE 

 

Nový blok bude přímo dopravně napojen na produkci hnědého energetického uhlí dolu 

Bílina, bude umístěn ve stávajícím areálu elektrárny Ledvice a bude vyuţívat resp. 

rozšiřovat jiţ vytvořenou infrastrukturu elektrárny. Instalovaný elektrický výkon bloku 

bude činit 660 MWe. Tato hodnota je průnikem volitelných parametrů výrobních 

technologií (nadkritické parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické 

účinnosti), vyuţitelných zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové 

ţivotnosti bloku, prostorových podmínek staveniště ELE a velikostí výkonu z hlediska 

spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR. Nedílným cílem projektu je vyuţití 

vedlejších energetických produktů jako druhotné suroviny k zahlazování důlní činnosti 

resp. ke komerčnímu vyuţití. Souběţným efektem projektu je zlepšení účinků na ţivotní 

prostředí. Nový blok je navrhován s ohledem na doporučení referenčních dokumentů EU k 

aplikaci nejlepší dostupné techniky pro velké spalovací zdroje. Aplikace nejlepší dostupné 

techniky na blok srovnatelné výkonnosti bude první v podmínkách ČR. 

 

Věcné cíle a efekty projektu výstavby nového zdroje (dále jen NZ) v ELE : 

 Výstavba a zprovoznění nového uhelného bloku o výkonu 660 MWe v ELE 

v souladu s legislativními podmínkami a doporučenými standardy,  

 v kompaktním provedení a se zaústěním spalin do chladící věţe 

 Vysoká ekonomická efektivnost projektu, vyjádřená kladnou hodnotu NPV CF za 

dobu projektové ţivotnosti 40 let při průměrném nákladu na kapitál 8%  

 Umístění stavby bloku v areálu ELE s minimálními poţadavky na zábor dalších 

pozemků  

 Vyuţití a zlepšení stávající infrastruktury areálu ELE včetně napojení na zdroje 

energií, vodní hospodářství a dopravní systém 

 Technologické řešení, umoţňující kladný posudek vlivu na ţivotní prostředí, 

integrované povolení k provozu zařízení a získání autorizace k výstavbě 

 Stavebně technologické řešení bloku umoţňující spolupráci a současný provoz 

s blokem B4 ELE. Bloky B2 a B3 budou trvale odstaveny se zprovozněním NZ 

ELE. Celkový instalovaný výkon ELE se zvýší z 330 MWe na 770 MWe 
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 Stavebně technologické řešení bloku umoţňující trvalou dodávku dálkového tepla 

stávajícím výkonem, resp. budoucího rozvoje bez potřeby změn hlavního 

výrobního zařízení 

 Přímé transportní napojení na úpravnu uhlí dolu Bílina k plynulé dodávce paliva  

 Instalace dopravní a manipulační techniky k přímému ukládání nevyuţitelných 

vedlejších energetických produktů do dolu Bílina 

 Napojení bloku NZ ELE na přenosovou a distribuční soustavu, tzn. vyvedení 

výkonu do soustavy 400 kV 

 Instalace odsiřovacího zařízení umoţní produkovat sádrovec v kvalitě pro 

sádrokartonové výrobky 

 Technologické řešení nakládání s energosádrovcem, umoţňující plnění stávajících 

závazků ČEZ k jeho zpracovatelům 

 Koncepční vyuţití území s rezervou na umístění nové samostatné výrobny 

sádrokartonu např. v prostoru severovýchodně od ELE. 

5 
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Tabulka č. 1: Základní parametry nového bloku  

 

Elektrický výkon 660 MWe 

Parametry páry přehřáté 27,3 MPa /600°C 

Parametry páry přihřáté 4,9 MPa /610 °C 

Emisní limity NOx 200 mg/Nm
3
 

Emisní limity SOx 150 mg/Nm
3
 

Emisní limity TZL 20 mg/Nm
3
 

Emisní limity CO2 200 mg/Nm
3 

Roční  vyuţití  disponibilního výkonu 90,67 % 

Koeficient vlastní spotřeby elektřiny                         1,096  

Měrná spotřeba tepla v palivu na elektřinu dodanou        8,46 GJ/MWh 

účinnost netto                                                            42,5 % 

účinnost brutto  46,6 % 

Doba provozu 40 let  

Spotřeba uhlí 656 kg/MWh (Max.hodnoty) 

Emise CO2 735 kg/MWh (Max. hodnoty) 

Emise NOx  0,55 kg/MWh (Max. hodnoty) 

Emise SO2   0,41 kg/MWh (Max. hodnoty) 

Emise TZL  0,06 kg/MWh (Max. hodnoty) 

Poznámka : 

Údaje v tabulce čerpány z koncepčního projektu výstavby a záměru stavby NZ ELE. 
Koeficient vlastní spotřeby znamená podíl vlastní spotřeby na zařízení elektrárny z celkové vyrobené 

el.energie, to matematicky znamená podíl vlastní spotřeby el.energie 9,6% ze celkové vyrobené 

el.energie.   

    :       
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4. NÁVAZNOST NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ DOTČENÉ 

VÝSTAVBOU 

 

Dopravní podmínky 

Komunikační napojení areálu elektrárny Ledvice je z hlavního podkrušnohorského tahu 

Teplice, Chomutov, Cheb (silnice č. 13). Stávající ţelezniční napojení areálu je vlečkou 

napojenou na úpravnu uhlí Ledvice. V rámci další etapy výstavby NZ bude areál elektrárny 

připojen novou vlečkou na tratě českých drah v ţelezniční stanici Bílina. Nové napojení 

reflektuje budoucí zvýšenou potřebu přepravní kapacity na zásobování elektrárny 

vápencem a chemickými hmotami. 

[4] 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky (zabezpečení z hlediska poţární 

ochrany a civilní ochrany) 

Ochrana stavby, resp. stavebních konstrukcí a technologických zařízení bude řešena 

v souladu se současným poznáním vědy a techniky v této oblasti a bude zejména 

zabezpečena dodavatelskými organizacemi na základě specifických podmínek staveniště.  

4 

Zvýšené poţadavky na urbanistické a architektonické řešení díla vyvolané jeho 

umístěním 

Urbanistické řešení vychází ze skutečnosti, ţe stavba je navrhována v zastavěném areálu 

stávající elektrárny a území je z hlediska urbanismu povaţováno za průmyslovou oblast. 

Architektonické řešení je přísně podřízeno navrţené technologii. Významným 

architektonickým prvkem jsou výškové objekty kotelny a chladící věţe, které z hlediska 

umístění byly situovány do středu průmyslové zástavby v tomto území, tj. do prostoru 

mezi stávající hmotu výrobních bloků B1 - B6 a zástavbu úpravny uhlí DB. Výškové 

řešení obou dominantních objektů je dáno zvolenou technologií (výškový kotel i chladící 

věţ), která je v současné době technickým standardem u tohoto typu zařízení v zahraničí. 

Vzhledem k výraznému ovlivnění rázu krajiny stavbou bude v další fázi přípravy věnována 

této problematice maximální pozornost a to zejména z hlediska pohledových prvků na 

dominantní objekty NZ a jejich barevné řešení. 
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Vliv stavby na okolí 

Vliv stavby na okolí se v podstatě nezmění vzhledem k charakteru minulého i stávajícího 

provozu elektrárny.  

 

Vliv okolí na stavbu  

Vliv okolí na stavbu bude minimální. Těţba hnědého uhlí v těsném sousedství elektrárny, 

které je základním surovinovým zdrojem pro ELE naopak minimalizuje nároky na vnější 

dopravní trasy uhlí do elektrárny. V těsném sousedství areálu ve směru do dolu jsou jiţ 

provedeny rekultivační práce v rámci SD-DB. 
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5. POPIS JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ  

 

5.1 TC1 Zařízení pro manipulaci s palivem 

Technologický celek zahrnuje dopravní trasy uhlí od předávacího místa v úpravně uhlí 

Ledvice (ÚUL) aţ po bunkrovou stavbu stávajícího a nového zdroje. Do systému je 

začleněna buldozerová skládka včetně příslušných dopravních propojení a dodatečná 

úprava zrnitosti uhlí pro poţadavky spalování ve fluidním kotli bloku 4. 

Dopravní trasa od předávacího místa v úpravně aţ po bunkrovou stavbu ve 

stávající kotelně včetně skládky a úpravy zrnitosti je jiţ vybudována. Výstavba je 

prováděna za současného provozu stávajícího zdroje tj bloků B2-4. 

Do systému dopravních cest je začleněna otevřená buldozerová skládka energetického uhlí 

o zrnitosti 0 – 40 mm. Dopravní cesta na skládku je vedena jednolinkovou pásovou 

dopravou, vedenou dvěma dopravními mosty do zadního prostoru elektrárny, kde je 

proveden výsyp uhlí na skládku. 

Doprava uhlí ze skládky je navrţena přihrnováním uhlí do podzemního přihrnovacího 

zásobníku a odtud dvoulinkovou pásovou dopravou do hlavního přesypného uzlu. 

Skládka je navrţena jako jednodílná buldozerová o kapacitě 40 000 t, s moţností 

krátkodobého navýšení kapacity aţ na cca 90 000 t, po dobu cca 10 denní odstávky SD-DB 

jedenkrát za rok. Skládka je opatřena protiprašnými stěnami a vybavena skrápěcím 

zařízením pro omezení úletu prachových částic. 

Dopravní výkon zauhlování bude 750 t/h. Šířka dopravních pasů je dle délky a rychlostí 

v rozmezí 800-1200 mm. 

[4] 

5.2 TC2 Kotelna 

Parní kotel je uvaţován jako granulační, pro spalování hnědého uhlí s přímým foukáním 

uhelného prášku, věţové konstrukce s konvekčními plochami zavěšenými nad ohništěm 

pro provoz s nuceným průtokem při klouzavém tlaku. Z hlediska cirkulace pracovního 

média se jedná o průtočný kotel se spirálovitě vinutým výparníkem. Najíţdění a stabilizace 

kotle je zemním plynem. 

Pro mletí a sušení surového hnědého uhlí je určeno 8 ventilátorových mlýnů. Uhlí se suší 

horkými spalinami, nasávanými z horního prostoru topeniště. Pro omezení teploty třídiče 



Bc. Eva Beránková:Vliv výstavby NZ 660 MW v ELE na ŢP 

 

2011  10 

je horký primární vzduch veden do spalinového potrubí sušek a vzhledem k tomu, ţe 

surové hnědé uhlí má relativně nízký obsah vody, se navíc recirkulují studené kouřové 

plyny, které se odebírají za elektrostatickým odlučovačem popílku (mnoţství 

recirkulovaných spalin – cca 12 %). Sušky jsou tvořeny vnějším plechovým pláštěm a 

ohnivzdornou vyzdívkou. Povrchová teplota sušek je cca 60 °C. 

Třídič a prachová potrubí navazující ve směru proudění na vlastní mlýn jsou upraveny tak, 

aby za všech provozních podmínek byla zajištěna potřebná jemnost mletí a rozdělení 

prachu na jednotlivé hořáky. Tím je dosaţeno optimálních podmínek pro poţadovaný 

vzduchový reţim jednotlivých hořáků.  

Emisí NOx pod 200 mg/Nm
3
 bude dosaţeno za pouţití pouze primárních opatření 

s pouţitím k tomuto účelu vhodných specielních hořáků. Kaţdému mlýnu jsou přiřazeny 2 

nad sebou umístěné hořáky. Hořáky jsou tangenciálně uspořádané. Zvláštností návrhu 

topeniště je relativně nízká teplota ve spalovací komoře. Tato nízká teplota ve spalovací 

komoře se odráţí v relativně nízkých hodnotách objemového zatíţení a zatíţení 

výhřevných ploch. Nízká hodnota zatíţení je dodrţována i pro zónu hořáků.  

Uhlí se uvaţuje skladovat v 8 plechových uhelných bunkrech umístěných vţdy po 4 po 

obou stranách kotle. Pod výsypkami bunkru jsou umístěna zařízení pro zauhlování mlýna. 

Výstupy z bunkru se uzavírají elektricky ovládanými uzavíracími šoupaty. Přesné 

dávkování a změna dopravního výkonu se provádí výhradně regulací plynule 

přestavitelného pohonu pomocí měniče frekvence a s tím spojenou změnou dopravní 

rychlosti. 

Pod spalovací komorou bude dohořívací rošt pro redukci nespáleného podílu ve strusce. 

Rošt bude slouţit pro průběţné vynášení a ochlazování popela. 

Struska je od kotle vynášena mokrým vynašečem strusky přes odvodňovací síto, kde se 

redukuje zbytková vlhkost na cca 36 aţ 40 %. Struska je dále drcena v drtiči na 

poţadovanou jemnost. 

Spaliny jsou vyváděny jednou větví. Za elektrostatickým odlučovačem popílku je umístěn 

jeden axiální kouřový ventilátor s hydraulicky natáčenými oběţnými lopatkami zajišťující 

odtah spalin aţ do chladicí věţe. 

4 
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Tabulka č. 2 : Poţadované technické parametry kotle 

 

Jmenovitý tepelný výkon kotle cca 1 290MWt 

Mnoţství přehřáté páry  cca 1 712t/hod 

Jmenovitý tlak přehřáté páry  27,29MPa 

Jmenovitá teplota přehřáté páry  600°C 

Účinnost kotle při jmen. výkonu cca 91,23% 

Regulační rozsah kotle bez stabilizace 50÷103% Pjm 

Poznámka: 

Údaje v tabulce čerpány z koncepčního projektu výstavby NZ ELE 

 

5.3 TC3  Zařízení pro manipulaci s vedlejšími energetickými produkty (VEP) 

 

Tento technologický celek zahrnuje odběr, dopravu, ukládání VEP, odsiřovací zařízení a 

centrální kompresorovou stanici. 

 

Vedlejší energetické produkty 

 

Struska 

Struska bude od vyhrnovače strusky odvedena do drtiče a následně přes odvodňovací síto 

dopravena na pásové dopravníky a odtud do sil strusky o objemu 2 x 1000 m
3
, které budou 

součástí míchacího centra. Celková kapacita sil je vyšší neţ pro poţadovanou 72 

hodinovou jmenovitou produkci strusky 13,1 t/h, aby bylo zajištěno odvodnění strusky 

v jednom sile před zahájením odběru strusky do míchacího centra nebo pro externí odběr 

na nákladní automobily. Sila budou vybavena ve spodní části odvodňovacími prvky pro 

odvedení odcezené vody. Ze sil bude struska dopravována do jednotlivých mísících 

zařízení. Voda bude zavedena do záchytné jímky a dále vyuţita jako záměsová voda pro 

další dopravu. 

 

Popílek 

Popílek bude od jednotlivých výsypek EO dopravován pneumaticky do mezisil  

2 x 700 m
3
. Kapacita mezisil 2 x 700 m

3
 je dimenzována na 6 hod produkci popílku 
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garantovaného paliva. Z mezisil bude popílek dále pneumaticky dopravován do sil 2 x 

7000 m
3
, která budou součástí míchacího centra. Kapacita těchto sil je dimenzována na 72 

hod produkci popílku garantovaného paliva. Ze sil bude moţné také odebírat popílek do 

autocisteren nebo do ţelezničních vagónů RAJ.  

 

Energosádrovec (EGS) 

Odvodněný EGS bude vyráběn ve dvou kvalitách. Pro externí odběratele bude promýván, 

aby byly odstraněny neţádoucí příměsi (chloridy) a odvodňován na 8 % vlhkost. Z celkové 

roční produkce EGS je pro externí odběr uvaţováno cca 100 000 tun. Promytý sádrovec 

bude z odvodnění dopravován pásovou dopravou do sila promytého sádrovce o objemu 

4000 m
3
, odkud bude nakládán pro expedici.  

Zbývající část produkce EGS bude zapracována v míchacím centru při výrobě granulátu. 

Tento sádrovec bude odvodňován pouze na max. 10 % hm. a bude skladován v silu o 

objemu cca 2 000 m
3
.  

 

Granulát 

VEP, budou ukládány do vnitřní výsypky SD-DB ve formě certifikovaného stavebního 

výrobku pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. 

Způsob ukládání a další podmínky budou zahrnuty do Plánu otvírky, přípravy a dobývání 

SD-DB a řešeny v souladu se zákonem č. 44/1998 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství (Horní zákon). 

Granulát bude vyroben z jednotlivých sloţek VEP, kterými jsou struska, popílek, 

energosádrovec a záměsová voda popř. dle potřeby s vápnem v míchacím centru. 

Granulát bude z míchacího centra dopravován pomocí dálkové tlakové dopravy GEHO do 

vnitřní výsypky SD-DB obdobně jako stávající technologií tvarování krajiny v koridorech 

odkaliště Fučík. 

 

Odsiřovací zařízení 

Pro odsíření spalin bude pouţita mokrá vápencová vypírka. Odsíření bude realizováno 

v jednom absorbéru s regulačním rozsahem 50-100 % výkonu. Bude dodrţován emisní 

limit 150 mg/Nm
3
 SO2 a 20 mg/Nm

3
 TZL. Vyčištěné spaliny budou zavedeny do chladící 

věţe. 
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Součástí odsíření, bude také výměník pro zpětné vyuţití tepla spalin. Tento výměník 

ochladí spaliny před vstupem do absorbéru z teploty cca 170
 o

C na teplotu cca 125
 o

C. 

Teplo získané ze spalin je pomocí vloţeného okruhu předáno do kondenzátního okruhu, 

kde bude vyuţito pro předehřev kondenzátu. Jedná se o cca 35 MWt  při jmenovitém 

výkonu bloku. 

Pro odsíření bude přiváţen mletý vápenec ţelezničními cisternami, pneumaticky vykládán 

do zásobního sila a z něj dávkován do míchacího zásobníku, ve kterém bude připravována 

suspenze cca 30 % hm. vápence. Tato suspenze bude dávkována do absorbéru podle 

potřeby  resp. výkonu kotle a obsahu SO2 ve spalinách. 

Sádrovcová suspenze z absorbéru bude čerpána do odvodnění sádrovce. Pro odvodnění 

sádrovce budou pouţity buď vakuové odvodňovací pásy, nebo odstředivky  Odvodnění 

bude řešeno dvoustupňově. V prvním stupni dojde ke zkoncentrování sádrovcové suspenze 

na potřebnou koncentraci v hydrocyklonech. Ve druhém stupni pak bude probíhat vlastní 

odvodnění, které bude řízeno podle poţadovaného produktu. 

Pro skladování nepromytého sádrovce je navrţeno pouţít Eurosilo 2000 m
3
 umístěné ve 

výši cca 11 m nad terénem. Promytý sádrovec bude z odvodnění dopravován samostatnou 

cestou pásovou dopravou do skladu promytého sádrovce, odkud bude nakládán na 

ţelezniční vagony nebo auta. 

Odpadní voda z odsíření = odpadní voda z odvodnění sádrovce bude zavedena do sběrné 

nádrţe o objemu 750 m
3
, odkud bude pouţita pro míchání granulátu.  

4 

 

Centrální kompresorová stanice 

Majoritní produkce stlačeného vzduchu bude určena pro pneumatickou dopravu popílku. 

Část produkce bude slouţit pro pneudopravu vápence. Vzduch bude vyráběn 

v bezolejových kompresorech. Nová kompresorová stanice bude propojena se stávající 

kompresorovou stanicí. V místech s poţadavkem na větší mnoţství vzduchu o niţším tlaku 

budou lokálně instalovány nízkotlaké kompresory či dmychadla. 

[4] 
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Pneudoprava popílku 

Mnoţství zachyceného popílku v EO nového bloku se bude pohybovat v rozmezí 118 aţ 

160 t/h. Popílek zachycený v elektroodlučovačích bude pneumaticky dopravován do 

mezisil popílku. EO se bude skládat ze čtyř sekcí, přičemţ první sekce bude zachytávat 

největší mnoţství popílku a to cca 75 %. Pod kaţdou sekcí bude skupina menších výsypek. 

Kaţdá výsypka bude zaústěna do vlastního malého komorového podavače. Výstupní 

potrubí vedoucí z komorových podavačů bude zavedeno do popílkových  mezisil 2 x 700 

m
3
. Popílek bude z mezisil pneumaticky dopravován do hlavních popílkových sil 

v míchacím centru o objemu 2 x 7000 m
3
. 

 

Vnější zařízení pro dopravu VEP 

Z míchacího centra bude granulát dopravován dálkovou tlakovou dopravou GEHO do 

prostoru vnitřní výsypky SD-DB. Ukládání granulátu v úloţném prostoru bude prováděno 

pomocí rozplavovacích odboček obdobným způsobem, jako je stávající do lokality Fučík. 

V souvislosti s odstavením bloku B2 a B3 po najetí nového zdroje je nutné pro vyplnění 

odkaliště Fučík materiálem ze stávající technologie GEHO nahradit tento výpadek 

popílkem z nového zdroje. 

[4] 

 

5.4 TC4 Vodní hospodářství a kapalné odpady 

V rámci vodního hospodářství bude částečně vyuţito stávajících stavebních objektů a 

technologických zařízení a dále budou dobudovány nové. 

 

Přívod surové vody - čerpací stanice Dolní Zálezly 

Potřeba vody pro nový zdroj o výkonu 660 MWe včetně bloku B4 a ostatních odběrů je 

uvaţována cca 11,7 mil. m
3
/rok, průměrná hodinová potřeba nového bloku včetně bloku 

B4  bude do cca 1300 m
3
/hod (přídavná chladící voda a odběr pro demi vodu). Max. 

potřeba surové vody vč.dalších spotřeb pro odsíření a ostatní potřeby vč.cizích odběratelů 

je cca 2598 m
3
/h. 

Odběr pro nový blok a blok B4 je v průměrné roční potřebě stávajícím vodohospodářským 

rozhodnutím pokryt. 

[4] 
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Zařízení pro chemickou úpravu vody 

 

CHÚV I - úpravy 

Objekt bude i nadále vyuţit pro výrobu filtrované vody pro chladící okruh bloku B4 a pro 

nové odsíření. Stávající filtrace na vertikálních pískových filtrech a čerpadla poţární vody 

zůstanou zachována. Zbývající nepotřebná technologie bude demontována.CHÚV II vč. 

úpravy teplárenského kondenzátu 

Technologie bude demontována a objekt bude demolován. Úprava teplárenského 

kondenzátu bude součástí nové CHÚV.  

 

Dalšími zařízeními pro chemickou úpravu vody jsou : 

 Nádrţe DEMI vody 

 Neutralizační jímky. 

 Potrubí odluhu bloků B2,B3,B4 

 

Chladící okruh bloků B2,B3,B4 

Okruhy zůstanou zachovány. Po odstavení bloků B2 a B3 zůstane funkční pouze okruh 

bloku B4. Vany ventilátorových chladících věţí 3 a 4 budou vyuţity na akumulaci odluhu 

jako záměsové vody pro stávající míchací centrum v období vykrytí nerovnoměrnosti mezi 

dodávkou a spotřebou. 

 

Likvidace odpadních vod – LOV 

Areál likvidace odpadních vod zůstane zachován. V rámci realizace nového zdroje se 

provede komplexní rekonstrukce LOV zajišťující intenzifikaci čištění odpadních vod 

včetně realizace kalové koncovky. Do stávajícího objektu ČS kalů bude umístěn kalolis vč. 

kontejneru na kal, homogenizační nádrţ, dávkování flokulantu, homogenizační nádrţ a 

dávkovací čerpadlo. Vedle stávajícího objektu se provede přístavba pro zahušťovací 

nádrţe. Jako součást intenzifikace LOV se uvaţují i 2 dosazovací nádrţe.  
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Odpadní řad do Bíliny 

Potrubí DN 1000 bude i nadále vyuţito. V místě podjezdu mezi ELE a LOV bude do 

stávající kanalizační šachty napojen nový havarijní (bezpečnostní přepad) z nové čerpací 

stanice dešťových vod. 

4 

 

Nová vodohospodářská zařízení a objekty 

 

Zásobování vodou – Malá vodní elektrárna (MVE) 

MVE bude postavena ve stávající strojovně odstaveného bloku B1. Pro vyuţití energie je 

navrţena horizontální dvoudýzová Peltonova turbina s asynchronním generátorem, 

průtočné mnoţství průměrně 450 l/s (max. 560 l/s), tlak před MVE je 0,8 – 0,9 MPa. 

Výkon turbiny cca 300 – 400 kW v závislosti na průtoku a tlakovém spádu. V případě, ţe 

MVE nebude v provozu, bude se energie surové vody před vstupem do jímky mařit buď 

v tlumiči energie s Peltonovou dýzou, nebo škrtící armaturou.  

 

Nová chemická úpravna vody  

Zařízení nové CHÚV připravuje následující druhy vod: 

 Přídavná chladící voda max. 1400 m
3
/h pro blok 660 MWe 

 Demineralizovaná přídavná voda max. 210 m
3
/h  

 Upravený vratný kondenzát max. 140 m
3
/h. 

Surová voda je shromaţďována v podzemní jímce, ze které je čerpána na filtraci pro 

chladící vodu a čiření pro demineralizovanou vodu.  

Filtrace pro chladící okruh je prováděna na dvoukomorových pískových filtrech. 

Voda pro demineralizaci je podrobena čiření v kyselé oblasti. Celkově jsou realizovány 

DEMI linky 3 x 70 m
3
/h.  

Demineralizovaná voda je shromaţďována ve dvou nádrţích o objemu 400 m
3
 umístěné 

mimo objekt a čerpána jako přídavná voda do bloku 660 MWe a bloku 4. 

Vratný kondenzát je shromaţďován v nádrţi vratného kondenzátu a upravován po 

případném ochlazení surovou vodou na hydrocyklonu.  

Kal z praní pískových filtrů je dopravován do centrální úpravy kalu elektrárny na LOV. 
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Součástí CHUV je úprava turbinového kondenzátu pro bloky 2 a 3, která bude po 

odstavení bloků pouţita jako rozšíření do úpravy směsi demivody a vratného kondenzátu 

pro blok 660 MWe. 

[4] 

 

Chladící okruh nového zdroje 

Pro blok 660 MWe bude vybudována jedna chladící věţ, čerpací stanice a výtlačné a vratné 

potrubí chladící vody. Součástí okruhu je i potrubí odluhu vedoucí na LOV. 

Provedení chladící věţe je ţelezobetonové, věţ bude přizpůsobena pro zaústění odsířených 

spalin do věţe nad chladící systém. Věţ bude vybavena systémem odlučovačů vodních 

kapek a bude vybavena pro zimní provoz. 

 

Parametry věţe: 

Celková výška   cca  145  m 

Průměr nádrţe vnější   cca  108 m 

Hydraulické zatíţení maximální 56 000 m
3
/hod. 

Chladicí pásmo  ( Δ t )  10 ˚C 

 

Zařízení pro odpadní vody – Mechanicko-biologická ČOV vč.výtlaku na LOV 

Pro čištění splaškových vod z areálu ELE bude realizována nová mechanicko-biologická 

čistírna. Čistírna je navrţena pro 1000 EO. Jedná se o typovou ČOV sestávající se 

z dvoublokového uspořádání nádrţí. Tento způsob umoţňuje lépe pokrývat různá 

hydraulická zatíţení ČOV.  

 

Gravitační odlučovač  

Pro odloučení NEL z odpadních vod ze strojovny bloku a z jímek transformátorů bude přes 

stávající sběrnou jímku v bloku přečerpávána odpadní voda na nový gravitační odlučovač 

umístěný ve volné ploše mezi blokem a novou ČSDV. Ze spodní části jímky bude 

odsazená voda převedena do nátokové podzemní jímky z monolitického ţelezobetonu a 

odtud přepouštěna přes typový odlučovač ropných látek vloţený přímo do kanalizační 

gravitační větve. Vyčištěné vody budou zavedeny do podzemní ţelezobetonové 
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monolitické jímky s následným čerpáním do stávajícího míchacího centra stabilizátu. 

Jímka bude vybavena bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.  

[4] 

 

Nové vodovody a kanalizace 

V rámci stavby nového bloku budou realizovány nové rozvody pitné a poţární vody a 

dešťové a splaškové kanalizace, které rozšíří stávající sítě. 

 

Čerpací stanice dešťových vod 

Jako náhrada za likvidovanou ČSDV bude nutno v předstihu před zakládáním bloku 

realizovat novou čerpací stanici dešťových vod. 

Přívodní jímka bude obdobně jako v současné době vybavena oddělovačem tak, aby max. 

přítok dešťové vody do sacích jímek činil cca 0,9 m
3
/s.  

Na tento přítok budou dimenzována čerpadla dešťové vody. Vzhledem k nerovnoměrnému 

přítoku dešťových vod do ČS budou kvůli zajištění co nejrovnoměrnějšího nátoku na LOV 

a omezení počtu spínání čerpadel velká čerpadla vybavena frekvenčními měniči. 

Dešťová voda bude čerpána na LOV.  

 

Likvidace mourových vod 

Pro likvidaci mourových vod bude u skládky uhlí realizována usazovací dvoukomorová 

jímka 5 x 10 m hloubky 5 m. Vody budou do jímky zavedeny novým příkopem 

realizovaným kolem uhelné skládky. Odsazené kaly budou čerpány fekálním vozem a 

vraceny na skládku. Odsazené vody budou čerpány na postřik skládky. 

4 

5.5 TC5 Strojovna 

 

Parní turbína 

Ve strojovně nového bloku se předpokládá instalovat parní kondenzační turbínu o výkonu 

660 MWe pro nadkritické parametry páry s neregulovanými odběry, ze kterých bude 

zajišťován regenerační ohřev kondenzátu, ohřev napájecí vody a jednotlivé odběry páry do 

parní sběrny (vlastní spotřeba). 
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Parní turbína bude vyhotovena ve čtyřtělesovém provedení a bude vybavena vysokotlakým 

hydraulickým regulačním systémem pro regulaci hlavních ventilů turbíny. 

Z hlediska odběrů páry je turbosoustrojí navrţeno s osmi neregulovanými odběry.  

Všechna tělesa turbosoustrojí jsou uvaţována dvouplášťové konstrukce. VT, ST i NT 

rotory budou celokované včetně kotoučů spojek, kaţdý rotor uloţen ve dvou radiálních 

loţiskách. Pro spojení rotorů budou pouţity pevné spojky.  

Lopatky rotorů budou rovnotlakého typu, pro oběţné lopatky budou pouţity jak válcové, 

tak zkroucené lopatky. Radiální loţiska budou horizontálně dělené konstrukce a budou 

uloţena v kulových plochách.  

Všechny rotorové ucpávky budou axiální labyrinty. Pro turbosoustrojí 660 MWe se 

předpokládá vybudování stolice s pruţným uloţením. 

[4] 

 

Kondenzace 

U turbosoustrojí bude instalován pro kaţdý NT díl jeden povrchový kondenzátor 

krabicového tvaru, jehoţ teplosměnná plocha je vytvořena nerezovými trubkami. Vstup a 

výstup chladící vody je vţdy dvojicí potrubí s uzavíracími klapkami. 

Pro zajištění čistoty trubek kondenzátoru na straně chladící vody se předpokládá instalace 

kontinuálního čištění, které pracuje na principu stálého čištění kondenzátorových trubek 

kuličkami ze speciální pěnové gumy. Tyto kuličky jsou ve vstupní části kondenzátoru 

dávkovány do chladící vody, pomocí níţ jsou protlačeny trubkami, na výstupu jsou 

zachyceny na záchytných sítech a čerpadlem opět vráceny do oběhu, přičemţ nečistoty 

jsou odplavovány spolu s výstupní chladící vodou do chladící věţe. 

Pro zajištění vakua bude kondenzační zařízení vybaveno třemi vodokruţnými vývěvami, 

z nichţ kaţdá je dimenzována na 50 % výkon. Chladící voda pro systém vývěv bude 

přivedena z hlavních řádů chladicí vody pro kondenzátory. 

 

Redukční stanice 

Z pohledu redukčních stanic v zapojení bloku 660 MWe, se uvaţuje s redukčními 

stanicemi na parním potrubí pro zásobování parní sběrny 1,6 MPa, resp. 0,6 MPa 

(propojení mezi jednotlivými bloky) a dále redukčními stanicemi pro záskoky vţdy 

z vyššího odběru za příslušnou odběrovou páru.  
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Další technologie strojovny 

 

Okruh turbínového kondenzátu 

Kondenzát je z obou kondenzátorů TG čerpán kondenzátními čerpadly 1.stupně do 

blokové úpravny kondenzátu. Z BÚK je kondenzát zaveden do sání kondenzátních 

čerpadel 2. stupně, která dopravují kondenzát do regeneračního systému NTO. 

 

Okruh napájecí vody 

Napájecí voda je zavedena z NNV sacím potrubím do rozdělovače, odkud je vedena vţdy 

samostatným potrubím přes síto na sací hrdlo kaţdého PČ. Z jeho výstupního hrdla je 

v suterénu mezistrojovny převáděcím potrubím zavedena do sání NČ. Z výtlačného hrdla 

NČ se voda dopravuje napájecím potrubím do kotle přes VT regeneraci nebo celkovým 

ochozem tří VTO.  

 

Kondenzátní systém 

Čerpání kondenzátu z obou kondenzátorů TG do NT regenerace zajišťuje trojice 

kondenzátních čerpadel 1. stupně a trojice kondenzátních čerpadel 2. stupně. 

 

Systém napájecí vody  

Napájecí stanice nového bloku se skládá ze tří elektronapáječek, (3x50 %) s regulací 

hydraulickou spojkou.  

 

Regenerační systém 

Ohřívání kondenzátu parou odebíranou z neregulovaných odběrů turbíny je navrţeno 

celkem v osmi stupních a to ve čtyřech nízkotlakých ohřívácích, NNV a ve třech 

vysokotlakých ohřívácích 

 

Nádrţ napájecí vody (NNV) s odplyňovačem 

Pro nový blok je navrţena jedna horizontální nádrţ napájecí vody s odplyňovačem. Do této 

nádrţe, dispozičně umístěné v mezistrojovně na podlaţí +21,5 m, je zaveden veškerý 

kondenzát z nízkotlaké regenerace, kondenzát z topné páry VTO a minimální obtoky 

napájecích čerpadel. 
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Bloková úprava kondenzátu 

Je navrţena varianta s dvoukomorovými filtry (horní komora filtrační katex, spodní 

mixbed), kaţdý o výkonu 250 t/h zapojení 4 + 0 se společnou externí regenerací.  

Odpady z regenerace ionexu budou shromaţďovány v nádrţi agresivních vod a odtud 

budou přečerpávány do neutralizace v CHÚV. Ostatní odpady z filtrů budou svedeny do 

nádrţe neagresivních vod, odkud budou přečerpávány do CHÚV. 

 

Olejové hospodářství strojovny 

Olejový systém parní turbíny zajišťuje potřebné mnoţství mazacího oleje do loţisek 

turbogenerátoru, tj. oleje pro mazání a chlazení loţisek turbíny a generátoru. Systém 

mazacího oleje bude oddělen od systému vysokotlaké hydrauliky pro regulaci TG. 

Olejový mazací systém bude sestávat z hlavního olejového čerpadla instalovaného na 

hřídeli TG, hlavní olejové nádrţe se zařízením pro odsávání olejových par, spouštěcích 

olejových čerpadel, nouzových olejových čerpadel, podávacího injektoru, olejových 

chladičů, pomocné olejové nádrţe, zvedacích olejových čerpadel a dalších komponent pro 

provozuschopnost olejového systému. 

4 

 

5.6 TC6 Elektrozařízení 

 

V rámci tohoto technologického celku jsou řešeny dílčí elektrozařízení zajišťující napájení, 

vyvedení elektrického výkonu a řízení nového bloku. 

 

Nouzový zdroj 

Nouzovým zdrojem bude dieselgenerátor, včetně palivového hospodářství a veškerého 

zařízení vlastní spotřeby DG. Jeho účelem bude zejména napájet chlazení kotle, důleţitá 

zařízení strojovny, zdroje nepřerušeného napájení, náhradní osvětlení, případně zařízení 

techniky prostředí, poţární čerpadla atp. Výkon DG se odhaduje na cca 2 aţ 2.5 MWe.  
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Generátor a vývody generátoru 

Synchronní turbogenerátor o následujících parametrech:  

Instalovaný výkon zdánlivý 776 MVA 

činný    660 MWe 

Jmenovité napětí  22 kV  

Účinnost   99 % 

Generátor se předpokládá s vodním, plynovým a olejovým hospodářstvím. Vodní chlazení 

příslušných částí generátoru bude kondenzátem přímo doplňovaným z okruhu turbiny. 

Plynové hospodářství bude obsahovat rozvody H2, rozvody CO2, rozvody vzduchu včetně 

ventilů. Olejové hospodářství bude udrţovat tlak H2  pomocí ucpávek vodíkové a 

vzduchové strany včetně vývěvy pro odstraňování plynů pohlcených v oleji.  

Vývody generátoru zahrnují zařízení vyvedení výkonu, nuly a odbočky generátoru.  

 

Zařízení a rozvody vlastní spotřeby - celek zahrnuje: 

 zapouzdřené vzduchem izolované vodiče přívodů pracovního a rezervního napájení 

rozvoden 10 kV vlastní spotřeby 

 rozvodny 10,5 kV 

 transformátory 10,5 kV/nn 

 rozváděče nn 

 kabely  

 

Blokový transformátor 

Transformátor bude venkovní, olejový, s přepínáním odboček bez zatíţení, vzhledem k 

výkonu se předpokládá sloţení blokového transformátoru ze tří samostatných 

jednofázových jednotek.  

4 

 

5.7 TC7 Systém kontroly a řízení – SKŘ  

 

V rámci vodního hospodářství bude částečně vyuţito stávajících stavebních objektů a 

technologických zařízení a dále budou dobudovány nové. 
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Řídící systém bude tvořit jeden komplexní systém, schopný řídit výrobní blok a ostatní 

technologické uzly elektrárny jak v ustálených tak přechodových provozních stavech. 

Komunikace řídicího systému s obsluhou v dozorně bude zajištěna jednotným způsobem 

pro všechny řízené technologické uzly. 

Řešení předpokládá vyuţití moderních prostředků SKŘ od renomovaného dodavatele. 

Obecně bude snaha o rozmístění vstupně výstupních rozvaděčů z důvodu minimalizace 

kabeláţe co nejblíţe k technologii. V zásadě však vţdy půjde o sběrnicové propojení 

rozvaděčů řídícího systému a pracovišť operátorů, přičemţ bude poţadováno, aby sběrnice 

byly vţdy redundantní a v oddělených trasách. 

Systém bude pokrývat řídící funkce od základní ruční úrovně řízení aţ po automatické 

řízení funkčních celků, sloţité regulace a optimalizaci chodu technologie. 

Řídící systém umoţní po zapůsobení ochran automatické odstavení bloku bez nutnosti 

zásahu obsluhy. 

Při najíţdění bloku umoţní řídící systém automatické najíţdění jednotlivých funkčních 

celků strojní technologie. 

U všech dálkově ovladatelných akčních členů bude zajištěna moţnost individuelního 

ručního ovládání operátorem z dozorny, přičemţ důleţité technologické zařízení bude 

trvale ochráněno proti chybným manipulacím a neţádoucím provozním reţimům pomocí 

provozních blokád a logiky ochran. 

Řídící systém bude poskytovat provoznímu personálu i personálu údrţby všechny potřebné 

údaje ve formě, která zajistí bezpečný a ekonomický provoz technologie při minimálních 

nárocích na zatíţení obsluhy. 

Dozorna bude umístěna v přístavbě strojovny nového bloku. V této dozorně bude zároveň 

umístěno i pracoviště řízení elektročásti. Po dobudování nového zdroje bude na toto 

pracoviště přepojeno řízení veškeré elektročásti ELE. Bude odtud řízena jak vlastní 

spotřeba včetně rezervního napájení tak vyvedení výkonu. Pracoviště obsluhy budou na 

společné sběrnici a vzájemně zastupitelná.  

Spolu s dozornou bloku bude vybudováno pracoviště systémového inţenýra, umístěné 

vedle dozorny. 

4 
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5.8 TC8 Dálkový rozvod tepla 

 

Výkon bloku 660 MWe bude dosaţen při kondenzačním provozu soustrojí. Výše dodávek 

tepla se uvaţuje na současné úrovni. Turbína bude řešena tak, aby zajistila poţadované 

dodávky tepla v páře i horké vodě. Výměníková stanice nového bloku bude řešena jako 

jednostupňová.  Parovody budou napojeny do stávajících sběren. Dodávky tepla budou 

přednostně zajišťovány z bloku B4. 

 

Sekundární parní tepelná síť 

Jedná se o potrubí propojující redukční chladící stanice s jednotlivými odběrateli tepla 

v páře. 

Výstupní potrubí z RCHS B4 je za blokem B4 napojeno do společného parního kolektoru. 

Do tohoto kolektoru bude napojeno i výstupní potrubí z RCHS . Tento parní kolektor 

slouţí jako zdroj páry pro vytápění měst Teplice, Bílina a objektů Dolů Bílina. 

Trasy vratného kondenzátu jsou realizovány z Teplic, Bíliny i Dolů Bílina za blokem B4 

jsou spojeny a společným potrubím je vratný kondenzát sveden do CHÚV ELE.   

 

Horkovodní síť 

Jedná se o potrubí propojující horkovodní ohříváky a čerpací stanici s odběrateli tepla 

v horké vodě.  

Horkovod vedoucí do ÚUL bude nutné v rámci výstavby nového zdroje přeloţit. V úseku 

přeloţky bude tato potrubní trasa vedena ve společném podzemním kanále i s novým 

parovodem. 

 

Výměníkové stanice jednotlivých bloků 

Pro zajištění dodávek tepla v horké vodě budou slouţit ohříváky topné vody OTV na bloku 

4 a novém bloku.  

 

Čerpací stanice horkovodního systému 

Současná oběhová čerpadla a rozdělovače jsou umístěny u štítové stěny kotelny, za kotlem 

K4, v samostatné místnosti. V rámci výstavby bude tento prostor ČS zachován.  
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5.9 TC9 Zařízení nevýrobního charakteru 

 

Sklad technických plynů 

Sklad technických plynů bude nadále umístěn ve stávajícím objektu. Zde budou 

uskladněny veškeré technické plyny v tlakových láhvích.  

 

Regulační stanice zemního plynu (RSZP) 

Pro stabilizaci a najíţdění všech kotlů v ELE je pouţíván zemní plyn. Vlastní stavební 

objekt RSZP je projektován jako samostatná zděná přízemní budova s oplocením. 

Z budovy regulační stanice plynu je vyvedeno středotlaké plynové nadzemní potrubí 

DN500 vedoucí k HUP kotlů nového bloku a B4. Maximální odběr hořáků kotle je 44 000 

Nm
3
/h. Maximální odběr hořáků kotle B4 je cca 16 000 Nm

3
/h. Stávající RSZP má 

jmenovitý výkon 20 000 Nm
3
/h. Nová RSZP bude mít jmenovitý výkon 50 000 Nm

3
/h.  

 

Vodíkové hospodářství 

Stanice vodíkového hospodářství je projektována jako samostatný objekt. Stabilní 

zásobníky jsou plněny z přepravního bateriového vozu vstupní větví, v které je tlak plynu 

redukován z tlaku v bateriovém plnícím voze 20 MPa na 15 MPa. Centrální redukční 

stanici vodíku lze téţ plnit pomocí instalovaných tlakových láhví. Ze stabilních tlakových 

nádob je vodík o tlaku 15 MPa dále redukován na tlak 0,6 MPa a vnějším potrubím 

zaveden na jednotlivá vodíková hospodářství výrobních bloků. V ELE musí být 

v transportovatelných tlakových láhvích uskladněno dostatečné mnoţství vodíku 

odpovídající jedné náplni pro blok 660MWe pro případ selhání stanice vodíkového 

hospodářství nebo rozvodu vodíku. Z těchto láhví bude moţné doplňovat vodík přímo u 

generátorů ve strojovně. 

Velikost vodíkové náplně určené pro chlazení generátorů: 

110 MW cca 280 Nm
3
  (200 kPa) (denní únik cca 15 Nm

3
) 

660 MW cca 600 Nm
3
  (400 kPa) (denní únik cca 40 Nm

3
) 

Po odstavení B2 a B3 a uvedení do provozu nového bloku bude průměrná spotřeba vodíku 

cca 1650 Nm
3
 za kalendářní měsíc. 

Maximální objem plynu ve všech nádobách tlakové stanice je při tlaku 15 MPa 2 700 Nm
3
 

vodíku. 
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Centrální olejové hospodářství (COH) 

COH a stáčecí místo olejů se nacházejí v objektech, které je moţné vyuţívat i nadále pro 

potřeby B4 a nového bloku. 
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5.10 Průběh výstavby NZ ELE od zahájení do aktuálního stavu 

 

V roce 2007 byla zahájena demolice objektů pro přípravu staveniště pro výstavbu 

zauhlování, které slouţí pro dopravu uhlí do elektrárny a chemické úpravny vody, která 

slouţí zejména pro výrobu DEMI vody pro výrobní zařízení elektrárny. CHÚV byla 

uvedena do provozu v roce 2008 a zauhlování v roce 2009. 

Pro zajištění dodávky sorbetů pro odsíření byla postavena nová vnější vlečka napojená na 

ţelezniční stanici Bílina, ta byla uvedena do provozu v roce 2008. 

Pro výstavbu hlavního výrobního bloku a vedlejších provozů byla na přelomu roku 

2008/2009 provedena demolice jiţ uvedené staré CHÚV, dvě třetiny administrativní 

budovy, redukční stanice plynu jídelna a čerpací stanice dešťových vod. Z těchto důvodů 

byla postavena nová administrativní budova včetně integrované jídelny, nová RS plynu a 

v rámci nového vodního hospodářství celé elektrárny byly postaveny nové čerpací stanice 

pro dešťovou kanalizaci a pro splaškovou kanalizaci v souladu s legislativou platnou pro 

nakládání s vodami.  

V rámci přípravy stavenišť pro nová zařízení byly v téměř celém prostoru elektrárny 

provedeny nové inţenýrské sítě tj. vodovody a kanalizace včetně úprav komunikací. 

Veškerá dosavadní výstavba si samozřejmě, vlivem provádění výstavby v provozované 

elektrárně, vyţádala nespočet přeloţek technologických a inţenýrských sítí.  

V průběhu roku 2009 byla ukončena výstavba budovy hlavního výrobního bloku, nové 

centrální dozorny a pilíře nového kotle - dvou betonových věţí s výškou cca 150 metrů, 

čímţ se věţe staly nejvyššími budovami v ČR. Na sklonku roku 2009 byla zahájena 

výstavba další gigantické stavby, kterou je chladící věţ obdobné velikosti jakou se pyšní 

jaderní elektrárna Temelín. Stavba chladící věţe je technologicky velmi sloţitá zejména 

tím, ţe taţená ocelobetonová konstrukce musí být prováděna bez jakékoliv přestávky cca 

150 dní s předpokladem ukončení do července 2010.  
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V loňském roce byla zahájena a v současné době probíhá popř. jiţ byla dokončena 

výstavba technologie strojovny, ocelové konstrukce kotle, základů pro odsíření a zařízení 

odpopílkování resp. taţená ocelová konstrukce hlavních popelkových sil.  

Dokončení výstavby celého komplexu technologií nového zdroje se předpokládalo v roce 

2011 s uvedením nového zdroje do zkušebního provozu ve 12/2012. Vlivem problémů 

s novým materiálem pro nadkritické parametry zařízení kotle je v současné době posun 

uvedení nového zdroje do provozu o 18 měsíců, tedy s předpokladem uvedení do provozu 

v termínu 06/2014.   

Do této doby bude provedena výstavba ještě dalších nezbytných technologií pro provoz 

celého komplexu nového zdroje, mezi které patří vnitřní vlečka, vývodové transformátory 

resp. vyvedení výkonu 440kV, vnitřní VEP, vnější VEP, partie za kotlem, vnitřní, vnější 

spojovací potrubí včetně potrubí kritického, komunikační systémy a další dílčí 

technologické celky nutné pro provoz celé soustavy zařízení elektrárny, na jejímţ konci je 

výkon 660MWe jako 100% výkon nové turbíny.   
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6. POSOUZENÍ VLIVU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ NA 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Výstavba NZ je součástí rozsáhlého programu společnosti ČEZ v oblasti obnovy 

energetické základny v České republice, jejíţ základy byly v oblasti uhelných elektráren 

poloţeny v 60-tých letech minulého století a v současné době jiţ neodpovídají 

poţadavkům maximální dosaţitelné účinnosti a zejména technickým moţnostem 

novodobých technologií, coţ mimo jiné brzdí i jejich ekologickou efektivitu. 

Program obnovy zdrojů vychází ze státní energetické koncepce ČR schválené usnesením 

vlády ČR. 

SEK vychází z analýz vývoje a současného stavu energetického hospodářství 

s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, postupům a standardům v EU. K závazkům 

ČR z mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodářství a ţivotního prostředí, po 

zpracování a vyhodnocení souboru energetických scénářů moţného budoucího vývoje do 

roku 2030. 

Modernizace Elektrárny Ledvice naplňuje cíle energetické koncepce vycházející ze 

„Zeleného scénáře“, tzn. scénáře, který byl v rámci procesu doporučen ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO) a vládou ČR.  

V rámci ekologického programu ČEZ trvale odstavil od roku 1990 v Ústeckém kraji 

zastaralé bloky o celkovém výkonu 1390 MWe v elektrárnách Ledvice, Počerady, 

Tušimice I a II a Prunéřov I a II, čímţ společně s realizací ekologizace provozovaných 

bloků (odsíření, instalace odlučovačů TZL s vysokou účinností atd.) výrazně přispěl 

ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí. Nyní ČEZ v rámci energetické koncepce obnovuje 

částečně odstavený výkon kompletní obnovou některých bloků v elektrárnách Tušimice a 

Prunéřov a výstavbou novách bloků v elektrárnách Ledvice a Počerady. 

Modernizace Elektrárny Ledvice je tak jen dalším logickým krokem v obnově 

elektroenergetické základny České republiky při respektování poţadavků EU na pouţití 

nejlepších dostupných technologií šetrných k ţivotnímu prostředí. 

1 
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V současné době jsou v ELE dva zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší: 

 Stávající zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší-2 granulační kotle bloků B2,B3 

 Stávající zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší  - fluidní kotel bloku B4 

Po realizaci záměru budou v ELE dva zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší: 

 Stávající zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší - fluidní kotel bloku B4 

 Nový zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší - Nový zdroj 660 MWe 

 

Poznámka : 

Kategorizace zdroje jako velkého znečišťovatele vyplývá z nařízení vlády č.352/2002 Sb. 

 

Tabulka č.3 - Porovnání parametrů „staré“ a „nové“ technologie 

 

Parametr Nový zdroj Stávající bloky B 2 a 3 

Výkon 660 MW 2x110 MW 

Parametry páry - přehřáté 27,3 MPa / 600°C 12,8 MPa / 540°C 

Parametry páry - přihřáté 4,9 MPa / 610 °C 3,6 MPa / 540°C 

Emisní limity NOx 200 mg / Nm
3
 650 mg / Nm

3
 

Emisní limity SO2 150 mg / Nm
3
 1700 mg / Nm

3 

Emisní limity TZL 20 mg / Nm
3
 100 mg / Nm

3
 

Emisní limity CO2 200 mg / Nm
3
 200 mg / Nm

3
 

Hrubá účinnost cca 47 % cca 37 % 

Investiční náklady ~ 37 miliard Kč ~ 2 miliardy Kč 

Doba provozu  40 let  40 let 

Měrná spotřeba uhlí 656 kg / MWh 1 130 kg / MWh 

Měrné emise CO2 735 kg / MWh 1 356 kg / MWh 

Měrné emise NOx 0,55 kg / MWh 2,11 kg / MWh 

Měrné emise SO2 0,41 kg / MWh 5,01 kg / MWh 

Měrné emise TZL 0,06 kg / MWh 0,09 kg / MWh 

Poznámka: 

Údaje v tabulce čerpány z koncepčního projektu výstavby a záměru stavby NZ ELE 
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Graf č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Údaje čerpány z koncepčního projektu výstavby a záměru stavby NZ ELE 

 

6.1 Vliv jednotlivých zařízení na ţivotní prostředí 

 

Pokud uvaţuji, ţe jednotlivé technologie budou postaveny s precizností odpovídající 

technologickému pokroku v dané době a v souladu s veškerou platnou legislativou pro 

výstavbu energetických zařízení, tak většina technologických celků nemá bezprostřední 

vliv na ţivotní prostředí. 

Nejvýznamnější dopady do ţivotního prostředí mají technologie vodního hospodářství 

resp.likvidace odpadních vod , kotelna a odsíření resp. mnoţství emisí vypouštěných do 

ovzduší a zařízení pro manipulaci s vedlejšími energetickými produkty (VEP) resp. 

ukládání VEP do krajiny mimo samotnou elektrárnu. 

 

Zásobování vodou 

Zásobování surovou vodou 

Odběr surové vody bude ze stávajících zdrojů, a to z Labe přes čerpací stanici Dolní 

Zálezly. Jako záloţní zdroj na omezenou dobu bude slouţit odběr z vodní nádrţe 

Všechlapy. 

Spotřeba uhlí a produkce emisí přepočtené na vyrobenou MWh
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Zásobování pitnou vodou 

Zdrojem pitné vody bude i nadále veřejný vodovod SčVAK propojený v ELE se zdrojem 

pitné vody z ÚUL. Spotřeba pitné vody nepřesáhne spotřebu stávající. Pro nový blok bude 

nutno dobudovat vodovodní síť v ELE. Stávající hlavní řady byly v průběhu let 

zrekonstruovány. V rámci nového bloku budou realizovány potřebné přeloţky a přípojky 

pro nové objekty. 

 

Zásobování poţární vodou 

Zdrojem poţární vody zůstane i nadále surová labská voda. Stávající hlavní řady byly 

v průběhu let zrekonstruovány V rámci nového bloku se provedou pouze potřebné 

přeloţky poţárního vodovodu a připojení nových objektů. Dosaţení potřebného tlaku pro 

hasební účely nového bloku bude zajištěno instalací zvyšovacích čerpadel na bloku. 

 

Upravená voda. 

Surová filtrovaná voda pro stávající blok B4 a pro potřeby odsíření nového bloku bude 

vyráběna ve stávající CHÚV I. 

Surová filtrovaná voda pro nový blok, veškerá DEMI voda a úprava blokového kondenzátu 

bloků B2 a B3 jakoţto úprava vratného teplárenského kondenzátu bude prováděna v nové 

CHÚV. Po procesu filtrace surové vody bude před úpravou DEMI předřazeno čiření, pro 

část vody dále upravované na DEMI linkách. 

Úprava blokového kondenzátu nového bloku bude prováděna přímo na bloku. 

 

Likvidace odpadních vod 

Odpadní vody budou prioritně vraceny do technologického procesu (míchací centrum VEP 

- zasolené vody z CHÚV a z odsíření, procesní voda do odsíření – odluh z chladícího 

okruhu atd.). Dále budou odděleny dešťové vody od splaškových, které budou čištěny 

samostatně na nové BČOV. Odluhy a dešťové vody budou čištěny na rekonstruované 

LOV. Zaolejované vody budou předčištěny na nových odlučovačích ropných látek. 

Jednotlivá mnoţství odpadních vod zaústěných na LOV (tudíţ nevyuţitých zpětně 

v procesu) budou činit následující mnoţství. 

4 
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Tabulka č.4 - Bilance odpadních vod z elektrárny 

 

Splaškové vody 60 000 m
3
/rok 

Odpadní vody z ÚUL  150 000 m
3
/rok 

Dešťové odpadní vody 104 000 m
3
/rok 

Ostatní technologické odpadní vody 337 000 m
3
/rok 

Odluhy z chladících systémů 2 312 190 m
3
/rok 

Vody z praní pískových filtrů 10 500 m
3
/rok 

Poznámka: 

Údaje v tabulce čerpány z koncepčního projektu výstavby NZ ELE                        

          

Celkové roční vypouštěné mnoţství odpadních vod bude cca 2,97 mil. m
3
/rok, tzn. menší 

neţ stávající povolené mnoţství odpadních vod. 

 

Kotelna a odsíření 

Zdrojem znečišťování bude spalování hnědého uhlí v granulačním kotli, s přímým 

foukáním uhelného prášku, věţové konstrukce s konvekčními plochami zavěšenými nad 

ohništěm pro provoz s nuceným průtokem při klouzavém tlaku. Z hlediska cirkulace 

pracovního média se jedná o průtočný kotel se spirálovitě vinutým výparníkem. 

Zachycování znečišťujících látek bude řešeno mokrou vápencovou vypírkou s dodrţením 

emisních limitů pro:  

SO2   150 mg/Nm
3
 (6 % obj. O2) 

TZL  20 mg/Nm
3
 (6 % obj. O2) 

 

Zařízení pro mokrou vápencovou vypírku spalin zahrnuje tři části: 

 vápencové hospodářství - manipulace s vápencem a příprava vápencové suspenze 

 absorbér s příslušenstvím - absorbér, cirkulační čerpadla a kompresory oxidačního 

vzduchu a odvod vyčištěných spalin 

 sádrovcové hospodářství - odvodnění sádrovce, doprava a expedice 

Odsíření je zajištěno jedním absorbérem s regulačním rozsahem 50 - 100 % (odpovídá 

rozsahu regulace kotle). Vyčištěné spaliny jsou zavedeny do chladící věţe. 
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Oproti současnému stavu dojde k poklesu ročních emisí SO2 na cca 39 % stávající hodnoty 

a NOx na cca 96 % stávajících ročních emisí, dojde k nárůstu emise TZL vlivem zvýšené 

výkonnosti elektrárny. Výrazněji vzroste CO, které však není z hlediska imisní zátěţe 

limitujícím prvkem.  

Imisní situaci v okolí elektrárny ovlivní především změna způsobu vypouštění spalin nově 

vybudovanou cca 145 m vysokou chladící věţí místo stávajícím dvouprůduchovým 120 

metrovým komínem.  

Z pohledu imisní zátěţe vyvolané provozem elektrárny Ledvice povede náhrada bloků B2 

a B3 novým moderním blokem a především nový způsob vypouštění spalin 

prostřednictvím chladící věţe nového bloku ke znatelnému sníţení imisního příspěvku 

elektrárny a k celkovému zlepšení imisní situace v území ovlivňovaném emisemi 

z elektrárny Ledvice 

4 

 

Ukládání vedlejších energetických produktů 

Předpokládané mnoţství ukládaného granulátu bude cca 415 t/h vlhké směsi resp 1,2 mil. 

tun ročně. Z toho vyplývá předpokládané celkové mnoţství uloţeného granulátu po dobu 

ţivotnosti elektrárny cca 42 mil tun. 

VEP, budou ukládány do vnitřní výsypky SD – DB ve formě certifikovaného stavebního 

výrobku jako materiál pro zahlazování důlní činnosti při rekultivaci krajiny. 

4 

 

6.2 Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

Stručný souhrn environmentálních charakteristik: 

 Dotčené území neleţí v NP, CHKO, nejsou zde vyhlášeny národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.   

 Dotčené území není součástí přírodního parku. 

 Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000 

 Do vymezeného prostoru nezasahuje ţádné ochranné pásmo povrchového vodního 

zdroje 
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 Zájmové území se nenachází ve vnějším ochranném pásmu přírodních léčivých vod 

lázní Teplice 

 Dotčené území není obydlené, záměr se ani ţádné obydlené zástavby bezprostředně 

nedotýká 

 V dotčeném území se nenacházejí ţádné kulturní či historické památky 

 Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 

Environment  

Prostor výstavby nového zdroje nezasahuje do ţádného regionálního ani nadregionálního 

systému ekologické stability, neboť se nachází ve stávajícím areálu elektrárny nebo na 

pozemcích postiţených důlní těţbou. 

Území výstavby NZ nezasahuje do prostoru výhradních surovin a je situováno mimo 

stávající zásoby uhlí dolu Bílina. 

Do prostoru nezasahuje ţádné ochranné pásmo povrchového vodního zdroje. 

2 

 

Sociálně ekonomické faktory výběru 

Z hlediska sociálně ekonomických faktorů je to záměr, který udrţí zaměstnanost v oblasti 

na stávající úrovni. V období realizace bude podporovat rozvoj podnikatelských aktivit 

jednak přímo vázaných na stavební činnosti a obnovu technologických celků a na sluţby 

spojené s provozem ELE.  

Nepodstatným faktorem je i spolupráce s dotčenými obcemi a financování některých 

společenských aktivit v okolních obcích.  

Jako v jiných regionech i realizace tohoto záměru tedy představuje zásadní stabilizaci 

ekonomické a sociální situace a tato stabilizace je o to významnější v kontextu 

problematiky stávají úrovně nezaměstnanosti v okolních obcích a regionech (15 - 19%). 

2 

 

Design 

Urbanistické řešení vychází ze skutečnosti, ţe stavba je navrhována v zastavěném areálu 

stávající elektrárny a území je z hlediska urbanismu povaţováno za průmyslovou oblast. 

Významným architektonickým prvkem jsou výškové objekty kotelny a chladící věţe, které 
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z hlediska umístění byly situovány do středu průmyslové zástavby v tomto území, tj. do 

prostoru mezi stávající hmotu výrobních bloků zástavbu úpravny uhlí DB. Výškové řešení 

obou dominantních objektů je dáno zvolenou technologií (výškový kotel i chladící věţ), 

která je v současné době technickým standardem u tohoto typu zařízení v zahraničí. 

2 

 

Geologické a pedologické podmínky lokality 

Z geologického hlediska je širší zájmové území součástí Chomutovsko-teplické pánve a je 

tvořeno limnickými miocenními sedimenty a vulkanickými horninami. Lokalita leţí 

v povodí řeky Bíliny, která je hlavní erozní bází oblasti.  

 

Významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 

trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 

výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 

historických zahrad a parků. Nejbliţším VKP je vodní tok  - řeka Bílina, která protéká JV 

směrem ve vzdálenosti cca 1 km od uvaţovaného záměru 

 

Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení 

Povrchový lom Bílina je hnědouhelný důl, těţící ročně 8 - 9 miliónů tun uhlí a 45 - 50  

miliónů metrů krychlových nadloţních zemin. Důl provozuje společnost Severočeské doly, 

a.s. se sídlem v Chomutově. Ředitelství dolu (Doly Bílina) se nachází v Bílině. Objem 

jámy nacházející se v současnosti pod původním povrchem terénu činí 1,222 miliardy m
3
. 

Tento "chybějící" objem se v současnosti nachází jednak na mírně převýšené  vnitřní 

výsypce dolu   a dále na dvou výsypkách vnějších - radovesické (více neţ polovina - 680 

milionů m
3
 ) a pokrokské.   Nachází se mezi městy Bílina, Duchcov, Osek a obcemi 

Braňany, Ledvice Mariánské Radčice a Lom. Pokrývá významnou část  plochy Bílinska.  

Délka horního předního okraje jámy je cca 4 km délka porubní fronty na nejniţším 

uhelném řezu se blíţí 3 km. Momentálně nejhlubší místo dolu se nachází na úrovni 40 m 

nad mořem a jedná se tak o nejníţe poloţené místo v českých zemích. 

http://www.sdas.cz/
http://www.sdas.cz/
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Většina plochy zasaţená těţbou se zcela vymyká normálu - jedná se o plochu 

devastovanou, zpočátku  charakterem připomínající poušť. Tyto pouštní podmínky 

dovolují prospívat specifické asociaci ţivočichů a rostlin, kteří jsou těmto podmínkám 

přizpůsobeni.  Paradoxně postupná sukcese a rekultivace ploch zasaţených těţbou přináší 

nebývalou pestrost a dynamiku  biotopů, takţe především mezi ţivočichy lze na 

devastovaných plochách spatřit místy větší biodiverzitu neţ na okolních "původních 

plochách".  

2 

 

6.3 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ţivotní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 

Pokud budeme definovat předpokládané vlivy je z charakteru záměru zřejmé, ţe 

nezávaţnějším problémem je znečišťování ovzduší respektive emise látek vznikajících při 

spalování hnědého uhlí. Dalším ze závaţných faktorů doprovázející provoz posuzovaného 

záměru je skutečnost, ţe se posuzovaný záměr stává zdrojem hluku a to jak sám o sobě tak 

i v souvislosti s „ doprovodnými aktivitami“ (doprava, stavební činnosti apod.). Vzhledem 

k umístění a industrializaci zájmového území je však těţké přesně specifikovat které vlivy 

a v jak velké míře se vztahují k posuzovanému záměru. Právě pro obtíţnost stanovení 

zdrojů negativních vlivů byly vypracovány některé odborné studie, které se podrobně 

zabývají vlivem záměru na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. 

Na základě výsledků těchto studií byly činěny závěry této kapitoly a hodnocen podíl na  

k celkovému  ovlivnění  okolí. 

Vlivy na hlukovou situaci – je zřejmé ţe charakter stavby určuje, ţe emise hluku  

představují  potencionální zátěţ. Jiţ stávající hlukové „znečištění“ území je na vysoké 

úrovni a to zejména z důvodu přítomností některých hlučných provozů (úpravna uhlí, 

ţelezniční trať, frekventovaná komunikace a podobně).  

Vlivy na lidské zdraví – ovlivnění lze předpokládat z hlediska produkce emisí jednotlivých 

znečišťujících látek a jejich následného imisního vlivu a to zejména bezprostřední blízkosti 

okolí, ale i v nejbliţších větších aglomeracích (Most, Teplice, Bílina, Litvínov)  
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Vlivy na podzemní vody a nebezpečí kontaminace ropnými látkami  

V souvislosti s demoličními pracemi starý objektů a následným nakládání s tím to 

materiálem je předpoklad určitého rizika na výskyt kontaminovaných stavebních materiálů. 

Opomenutí a nevhodné zacházení by mohlo představovat riziko pro podzemí i povrchové 

vody a půdní pokryv.  

2 

 

Vlivy na ovzduší a klima  

Vliv na ovzduší se povaţuje za významný a to zejména z důvodu jiţ zvýšených 

koncentrací zejména polétavého prachu.  

S instalací nového zdroje dojde ke sníţení celkových emisí oxidů dusíku a oxidu siřičitého, 

na druhé straně dojde k mírnému zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek a ke zvýšení 

emisí oxidu uhelnatého.  

Vypouštění spalin z nového zdroje chladící věţí zlepší rozptylové vlastnosti zdrojů 

v elektrárně. V důsledku toho dojde k většímu rozptylu znečišťujících látek a 

k podstatnému sníţení imisní zátěţe okolí elektrárny, především nejbliţších zasaţených 

oblastí východně od elektrárny, ve vyšších partiích západní části Českého středohoří. 

Z pohledu imisní zátěţe vyvolané provozem elektrárny Ledvice povede náhrada bloků B2 

a B3 novým zdrojem a především nový způsob vypouštění spalin prostřednictvím chladící 

věţe nového bloku ke znatelnému sníţení imisního příspěvku elektrárny a k celkovému 

zlepšení imisní situace v území ovlivňovaném emisemi z elektrárny Ledvice.  

2 

 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hlavním zdrojem hluku, který by mohl ovlivnit limitní hodnoty 40 dB v Chotějovicích je 

výduch sání vzduchového ventilátoru na bloku kotelny nového zdroje. Zde je moţno 

přijmout opatření, která by sníţila vyzařování hluku z tohoto bodového zdroje směrem 

k obci Chotějovice např. změnou orientace výduchu případně instalací tlumiče hluku.  

Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky ţádný vliv na povrchové nebo 

podzemní vody (s moţnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených 



Bc. Eva Beránková:Vliv výstavby NZ 660 MW v ELE na ŢP 

 

2011  38 

technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou 

řešeny v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení).  

Odpadní vody v současné době odcházejí z ELE do Bíliny a do Ledvického potoka. Po 

realizaci nového zdroje dojde k roku 2020 k omezení a zastavení čerpání odpadní vody do 

Ledvického potoka. Tyto vodoteče nejsou rekreačně vyuţívány ani nejsou vyuţívány 

k vodárenským účelům, proto s nimi v běţném ţivotě zdravotní riziko spojeno být nemůţe. 

Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné. 

Vlivy na půdu 

Přirozené půdy se v zájmovém prostoru nenacházejí. Posuzovaný záměr nevyţaduje zábor 

ZPF, dotčené pozemky jsou vyuţívány vesměs jako manipulační plocha komunikace, 

ostatní plocha zeleň.  

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr je přímo vázán na existenci neobnovitelných přírodních zdrojů v lokalitě a to 

konkrétně fosilního paliva – hnědého uhlí za dobu provozu 40 let se předpokládá, ţe se 

novým blokem spálí cca 91 000 000 t. Během cca 40 let tak dojde k vytěţení převáţné 

většiny dnes dostupných a společensky akceptovatelných zásob hnědého uhlí v lokalitě. 

Ekologické limity, které stanovují mnoţství dispozičního uhlí nebudou při provozu a 

počítané ekonomické návratnosti (40 let) nového bloku překročeny.  

Další neobnovitelnou surovinou  je vápenec pouţívaný při procesech odsíření za dobu 

existence nového zdroje  bude nutný v přibliţném mnoţství 2 850 000 t. 

2 

Vlivy na krajinu  

Z vizuálního hlediska lze posuzovaný záměr označit za přístavbu nového zdroje ke 

stávající podobě elektrárny, přičemţ mohutné dominantní objekty nového zdroje, 

vertikální výrobní blok a chladící věţ, se současně stanou novými dominantami celé 

elektrárny Ledvice a širšího okolí elektrárny. 

S přihlédnutím k výše uvedenému lze tedy vliv záměru na krajinný ráz vizuálně dotčeného 

území celkově hodnotit jako významný, s mírně negativním projevem, daným především 

značnými rozměry posuzované stavby a její určitou, byť územně (směrově) omezenou 

pohledovou kolizí s významnou krajinnou dominantou. 
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Pro sníţení výrazného vizuálního vlivu záměru bylo navrţeno barevné řešení objektu, které 

by pomocí střízlivě pojatých ploch různých barev s uplatněním šikmých linií pohledově 

poněkud rozčlenilo a do okolní krajiny lépe vkomponovalo mohutný monolit nového 

výrobního bloku.  

2 

 

6.4 Komplexní charakteristika vlivů záměru na ţivotní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a moţnosti přeshraničních vlivů 

 

Vlivy na ţivotní prostředí, z hlediska velikosti, lze hodnotit jako středně velký vliv a to 

zejména v kontextu spotřeby neobnovitelných zdrojů a emisi znečišťujících látek. Je však 

nutné poznamenat, ţe toto hodnocení je moţné akceptovat pouze za situace kdy výchozí 

stav je charakterizován nepřítomností stávajícího zdroje znečišťování.  

V okamţiku porovnání stávajícího stavu a stavu budoucího je vliv emisí látek do ovzduší 

daleko příznivější a situace se realizací posuzovaného záměru jednoznačně zlepší. Jistě 

významným vlivem zůstává spotřeba neobnovitelných zdrojů. Jejich vyuţití je však (a to 

platí zejména pro uhlí) z hlediska dostupnosti a efektivity dopravy nevýhodnější právě 

v posuzovaném záměru. 

Lze proto konstatovat, ţe z hlediska velikosti vlivů se jedná o středně velký zásah do 

kvality ţivotního prostředí a to kladný pokud jde o vliv na emisní a imisní situaci 

jednoznačně prokázanou v bezprostředním okolí  a  negativní vliv z hlediska spotřeby 

neobnovitelných přírodních zdrojů.  

Moţné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici se nepředpokládají. 

 

Z pohledu posuzování záměru na ţivotní prostředí má stavba několik zásadní 

charakteristik: 

1) Záměr se realizuje ve stávajícím prostoru areálu Elektrárny Ledvice. 

2) Bude pouţita špičková ověřená technologie pracující s vyšší účinností, kterou je 

moţné zařadit mezi nejlepší dostupné techniky BAT. 

3) Mnoţství emitujících škodlivin bude na jednotku vyrobené energie ve všech 

parametrech podstatně niţší, v absolutních hodnotách pak dojde k nepatrnému 
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navýšení emisí TZL a CO avšak toto navýšení neovlivní rozptylovou situaci a to 

ani v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. 

4) Nedojde ke zhoršení hlukové situace, příspěvek hluku bude menší neţ  je příspěvek 

stávající. 

5) Riziko ovlivnění zdraví obyvatelstva zůstane na stávající úrovni. 

6) Posuzovaný záměr neovlivňuje zvláště chráněná území, nebude mít vliv na systémy 

NATURA 2000 

7) Z hlediska dopadu na lidské zdraví je jeho vliv přijatelný a současnou zdravotní 

situaci obyvatelstva v nejbliţším okolí nezhorší. 

 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivu na ţivotní prostředí lze záměr hodnotit kladně, 

jeho realizací dojde ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí, dojde k sníţení emisní zátěţe a 

efektivnímu vyuţití uhelných zásob. Realizací záměru jsou také naplňovány závěry Státní 

energetické koncepce ČR. 

2 
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6.5 Členění nákladů výstavby NZ ELE     

 

Tabulka č. 5 - Členění nákladů výstavby NZ v tis.Kč 

 

TC1 - Zařízení pro manipulaci s palivem 1 201 820  

TC2 – Kotelna 13 322 859  

TC3 - Zařízení pro manipulaci s VEP 4 754 450  

TC4 - Vodní hospodářství a odpady 1 567 708  

TC5 - Strojovna 6 798 352  

TC6 - Elektrozařízení  1 665 729  

TC7 - Systémy kontroly a řízení 749 172  

TC8 - Dálkový rozvod tepla 23 846  

TC9 - Zařízení nevýrobního charakteru 1 520 788  

Technologická část NZ ELE celkem 31 604 725  

Projektové a průzkumné práce 400 000  

Vedlejší náklady 446 133  

Kompletační a inţ. činnosti (5% z T+S) 1 723 787  

Vedení 400 kV ELE – TR Chotějovice 92 890  

Ostatní náklady v rozsahu generálního dodavatele 2 662 810  

Celkové investiční náklady v rozsahu generálního dodavatele 34 267 534  

Stroje, nářadí, inventář 50 000  

Příspěvek na připojení 110 kV SČE 7 500  

Připojení výrobny 660 MWe 330 000  

Pozemky 12 000  

Provozní náklady celkem 60 000  

Legislativa 53 000  

Náklady na projektový tým 286 600  

Celkové ostatní náklady v rozsahu projektového týmu 799 100  

Rezerva celé stavby 1 656 000  

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  36 722 634  

Poznámka: 

Údaje v tabulce čerpány z koncepčního projektu výstavby a záměru stavby NZ ELE 

 

 

6.6 Náklady na vyrobenou elektrickou energii  

V tabulce č. 6 jsou uvedeny náklady a trţby stávajících bloků B2-B4 a předpokládané 

náklady a trţby nového bloku B6 resp. jejich porovnání.. V prvním sloupci hodnot jsou 

náklady a trţby na stávající bloky B2-B4 tj. 330MWe dle skutečnosti v roce 2009. Ve 

sloupci druhém jsou náklady a trţby odhadované na nový blok B6 tj. 660 MWe.  
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Některé údaje v tabulce jsem čerpala z koncepčního projektu výstavby NZ ELE, popř. ze 

záměru stavby NZ ELE a dále pak z hospodářských výsledků za rok 2009, ostatní údaje 

jsem vypočítala. 

Níţe uvedené údaje jsou ty, které jsem vypočítala : 

Spotřeba provozních hmot na úpravu vody 

Náklady na spotřebu pro ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009, u ELE6 se 

jedná o výpočet vlivem zvýšení průměrné spotřeby vody na uvaţovaných 2 598 m
3
/hod z 1 

300 m
3
/hod. u bloků stávajících.   

Spotřeba hmot na úpravu spalin - vápno+vápenec 

Spotřeba vápna pro ELE2+3 v roce 2009 je 23 457 tun při nákladech 2 751 Kč/tunu a 

spotřeba vápence pro ELE2+3 v témţe roce je 49 579 při nákladech 977 Kč/tunu. Pro 

ELE6 jsou uvaţovány stejné výchozí ceny sorbentů při uvaţované spotřebě vápna 4 tuny 

za hodinu a při dosaţitelném vyuţití bloku 7000 provozních hodin a spotřebě vápence 14,5 

tuny za hodinu a při dosaţitelném vyuţití bloku 7000 provozních hodin. 

Spotřeba pevného energetického paliva 

Náklady na spotřebu pro ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009 při spotřebě 

1 832 376 tun, u ELE6 se jedná o předpoklad na základě uvaţovaného vyuţití bloku 7 000 

provozních hodin, koeficientu 0,95 z dosaţitelného výkonu 660MWe, koeficientu 0,656 

spotřeby paliva v tunách na vyrobenou MWh a předpokládané ceně za palivo ve výši 311 

Kč za tunu. Cena se předpokládá niţší oproti stávajícímu palivu a to z důvodu většího 

rozsahu výhřevnosti, zejména u spodní hranice z 11,5 MJ/kg na 10,5 MJ/kg.  

Spotřeba plynného energetického paliva 

Náklady na spotřebu pro ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009 při spotřebě 

997 126 m
3
, u ELE6 se jedná o uvaţovanou spotřebu 40 000 m

3
 na jeden studený start, 

přičemţ se předpokládají dva studené starty za měsíc při ceně v relaci roku 2009. 
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Spotřeba surové vody 

Náklady na spotřebu pro ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009 při spotřebě 

1 300 m
3
/hod a na základě uvaţovaného vyuţití bloku 7 000 provozních hodin, u ELE6 se 

jedná o předpoklad spotřeby 2 598 m
3
/hod. při témţe uvaţovaném vyuţití bloku 7 000 

provozních hodin a nákladech 2,20 Kč/m
3
.  

Poplatky za vypouštění odpadních vod 

Poplatky za ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009 tj. za mnoţství vypuštěných 

vod v objemu 1 872 727 m
3
 a nákladech 0,11 Kč/m

3
, u ELE6 se jedná o předpoklad 

mnoţství vypuštěných vod v objemu 2 973 690 m
3
 za předpokladu stejné výše poplatku tj. 

0,11 Kč/m
3
 

Poplatky za ukládání popelovin 

Poplatky za ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti za mnoţství uloţených VEP v mnoţství 

16 398 tun za rok 2009 při poplatku dle zákona o odpadech 500 Kč/tunu. U ELE6 se 

ukládání VEP za poplatek nepřipouští a ani technologie pro zpracování a likvidaci VEP k 

tomu není přizpůsobena.  

Povolenky CO2 

Mnoţství povolenek pro ELE2+3 je dle skutečnosti roku 2009 při ceně jedné povolenky 

20EUR včetně přepočtu na Kč v kurzu 25,-Kč/EUR, pro ELE6 je mnoţství povolenek 

vypočten stejným způsobem s pouţitým koeficientem podílu spotřeby paliva u nového 

zdroje a stávajícího zdroje, při stejné ceně a kurzu. 

Mzdy při počtu cca 280 pracovníků 

Náklady se předpokládají jak pro stávající provoz, tak i pro budoucí provoz ve výši 43 000 

Kč / osobu měsíčně při předpokládaném počtu 280 zaměstnanců. 

Trţby z prodeje elektrické energie 

Trţby za ELE2+3 jsou uvedeny dle skutečnosti roku 2009 tj. na základě dodávky 

el.energie do soustavy při výkupní ceně 2 150Kč/MWh  , u ELE6 se jedná o předpoklad 

dle dodaného mnoţství MWh do soustavy. 
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Výroba elektrické energie v MWh za rok 

Výroba el.energie z ELE2+3 je uvedena dle skutečnosti roku 2009, u ELE6 se jedná o 

předpoklad výroby z instalovaného výkonu 660MWe při koeficientu 0,9 vyuţitelnosti 

instalovaného výkonu a při vyuţití bloku 7 000 provozních hodin.  

Dodávka el.energie do soustavy v MWh za rok 

Dodávka el.energie z ELE2+3 je uvedena dle skutečnosti roku 2009 vypočtené ze skutečné 

výroby a koeficientu vlastní spotřeby 1,138, u ELE6 se jedná o předpoklad dodávky 

el.energie z vypočtené výroby el.energie při koeficientu vlastní spotřeby 1,096.  

Cena vyrobené 1MW elektrické energie  

Je pro ELE2+3 podílem celkových nákladů včetně odpisů a skutečnou výrobou el.energie, 

pro ELE6 taktéţ. 

 

U ostatních poloţek nákladů a trţeb u stávajícího zdroje jsem vycházela dle skutečnosti 

roku 2009, u nového zdroje se jedná o předpoklad v tendencích stávajících bloků. 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe předpokládané náklady na vyrobenou 1MWh budou niţší a 

to vlivem vyššího instalovaného výkonu a zejména pak účinností NZ a niţší spotřebou 

paliva jak jsem jiţ uvedla v předchozích kapitolách. 
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Tabulka č. 6 - Náklady elektrárny pro výpočet vyrobené 1MWh   

 

   Skutečné náklady v 

roce 2009  

 Předpokládané 

náklady  v relaci roku 

2009   

NÁKLADY  ELE 2+3 (330MW)   ELE 6 (660MW)   

Spotřeba osobních ochranných prostředků 490 000 Kč 500 000 Kč 

Spotřeba drobného hmotného majetku 164 000 Kč 150 000 Kč 

Spotřeba provozních hmot - oleje a  plyny 1 500 000 Kč 2 500 000 Kč 

Spotřeba provozních hmot na úpravu vody 4 570 000 Kč 9 132 969 Kč 

Spotřeba hmot na úpravu spalin - 

vápno+vápenec 

112 968 890 Kč 176 193 500 Kč 

Spotřeba pohonných hmot 925 000 Kč 500 000 Kč 

Spotřeba pevného energetického paliva 747 600 000 Kč 895 426 224 Kč 

Spotřeba plynného energetického paliva 12 393 757 Kč 11 932 300 Kč 

Spotřeba materiálu pro opravy a udrţování 

včetně údrţby 

90 363 000 Kč 200 000 000 Kč 

Spotřeba ostatního materiálu 1 496 000 Kč 2 500 000 Kč 

Spotřeba surové vody 20 020 000 Kč 40 009 200 Kč 

Povolenky CO2 1 113 919 500 Kč 1 334 179 684 Kč 

Správní a výrobní reţie, podíl na řízení 

soustavy 

249 795 000 Kč 273 000 000 Kč 

Technická pomoci pro provoz a technologie 800 000 Kč 800 000 Kč 

Dopravní sluţby, správa objektů, komunální 

sluţby a úklid 

7 570 000 Kč 12 000 000 Kč 

IT,datové,telekomunikační a reprografické 

sluţby 

6 100 000 Kč 6 000 000 Kč 

Sluţby spojené s ukládáním popelovin a 

odsíření 

22 300 000 Kč 22 300 000 Kč 

Likvidace ostatního odpadu 1 225 000 Kč 2 000 000 Kč 

Technické a biologická rekultivace odkaliště 6 900 000 Kč 8 500 000 Kč 

Obsluha zařízení zauhlování, vlečka, 

provozní mechanici 

16 510 000 Kč 16 510 000 Kč 

Ostatní sluţby 831 000 Kč 1 000 000 Kč 

Daň z nemovitostí, převodu nemovitosti 1 610 000 Kč 2 500 000 Kč 

Poplatky za znečišťování ovzduší 12 880 000 Kč 20 000 000 Kč 

Poplatky za vypouštění odpadních vod 206 000 Kč 327 106 Kč 

Poplatky za ukládání popelovin 8 199 000 Kč 0 Kč 

Pojistné daňově uznané 6 800 000 Kč 10 000 000 Kč 

Mzdy při počtu cca 280 pracovníků  144 480 000 Kč 144 480 000 Kč 

Náklady celkem 2 592 616 147 Kč 3 192 440 983 Kč 
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Odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

303 050 000 Kč 900 000 000 Kč 

   

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ 

ODPISŮ 

2 895 666 147 Kč 4 092 440 983 Kč 

   
   Skutečné výnosy v 

roce 2009  

 Předpokládané 

výnosy v relaci roku 

2009   

TRŢBY  ELE 2+3 (330MW)   ELE 6     (660MW)   

Trţby z prodeje VEP - popílek, stabilizát, 

struska 

780 000 Kč 780 000 Kč 

Trţby za pronájem 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Ostatní trţby z prodeje sluţeb 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 

Trţby z prodeje majetku, kov.odpadu a 

ostatního materiálu 

7 920 000 Kč 7 920 000 Kč 

Trţby z prodeje elektrické energie 3 909 755 650 Kč 8 156 661 400 Kč 

Trţby celkem 3 924 255 650 Kč 8 171 161 400 Kč 

   
   

  Skutečnost v roce 

2009  

 Předpoklad po 

uvedení do provozu   

   ELE 2+3 (330MW)   ELE 6     (660MW)   

Výroba elektrické energie v MWh za rok 2 069 443 4 158 000 

Dodávka el.energie do soustavy v MWh 

za rok 

1 818 491 3 793 796 

      

Cena vyrobené 1MW elektrické energie                         1 399 Kč                            984 Kč  

 

 

Další výpočty jsou uvedeny v přílohách. V příloze č. 1 je tabulka s náklady a trţbami na 

blok ELE6 (nový zdroj). V příloze č.2 je tabulka s výpočty odpisů, které jsou v souladu se 

zákonem č. 586/1992 Sb. v odpisové skupině č. 5 a  jejich doba odepisování je 30 let. 

V příloze č.3 je vypočtena čistá současná hodnota (NPV) uvaţované investice. 
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7. ZÁVĚR 

 

Po realizaci nového zdroje zůstane v provozu dále stávající fluidní blok B4 o výkonu 110 

MWe uvedený do provozu v roce 1998. Celkový instalovaný výkon v lokalitě tak po 

zprovoznění nového zdroje dosáhne 770 MWe, coţ činí oproti původně instalovanému 

výkonu elektrárny (rok 1968 -640 MWe) nárůst o 20% a oproti současnému stavu (2010 – 

330 MWe) nárůst o57%. I přes tento nárůst dojde k sníţení zátěţe na ţivotního prostředí 

jak vyplývá ze všech zpracovaných studií. 

Charakterem záměru výstavby je výstavba nového uhelného bloku v Elektrárně Ledvice. 

Cílem je návrh stavebně technologického řešení nového bloku 660 MWe, které zajistí 

ekonomicky efektivní provoz bloku po dobu cca 40-ti let a optimální vyuţití 

dostupných zásob uhlí, po hranici územně - ekologických limitů, v přilehlém dolu Bílina. 

Nový blok bude přímo dopravně napojen na produkci hnědého energetického uhlí dolu 

Bílina, bude umístěn ve stávajícím areálu elektrárny Ledvice a bude vyuţívat resp. 

rozšiřovat jiţ vytvořenou infrastrukturu elektrárny. Instalovaný elektrický výkon bloku 

bude činit 660 MWe. Nedílným cílem projektu je vyuţití vedlejších energetických 

produktů jako druhotné suroviny k zahlazování důlní činnosti resp. ke komerčnímu vyuţití. 

Dalším významným efektem projektu je zlepšení účinků ELE na ţivotní prostředí. Nový 

blok je navrhován s ohledem na doporučení referenčních dokumentů EU k aplikaci nejlepší 

dostupné techniky pro velké spalovací zdroje. Aplikace nejlepší dostupné techniky, jiţ 

ověřené v zahraničí na blok 660 MWe,  bude první v podmínkách ČR.  

Jedná se o moderní vyzkoušené technologie s maximálním důrazem na dosaţení vysoké 

účinnosti nového zdroje. Tato koncepce přináší i minimalizaci dopadů na ţivotní prostředí, 

spotřebu vod a produkci odpadů. 

Při stabilizaci provozu nového zdroje bude jako záskok slouţit jeden ze stávajících bloků 

B2,B3 a po zdárném ukončení stabilizace a zkušebního provozu nového zdroje budou oba 

bloky B2 a B3 připraveny k demolici. 

Z vypracované kapitoly č. 6 vyplývá, ţe realizace NZ ovlivní podstatněji následující 4 

oblasti ţivotního prostředí: 

 Emise škodlivin do ovzduší - budou ve všech parametrech podstatně niţší 

 Nakládání s vedlejšími energetickými produkty - budou vyuţívány k zahlazování 

důlní činnosti 
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 Nakládání s vodami - budou dodrţeny limity pro vypouštění do veřejných toků 

v souladu se Zákonem o vodách 

 Hluk - nedojde ke zhoršení, naopak bude niţší 

 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivu na ţivotní prostředí lze záměr hodnotit kladně, 

jeho realizací dojde ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí, dojde k sníţení emisní zátěţe a 

efektivnímu vyuţití uhelných zásob. 

Ekonomické hodnocení projektu nového zdroje v elektrárně Ledvice je efektivní investicí, 

i přes velmi vysoké pořizovací náklady na výstavbu nového bloku vypočtené v kapitolách 

6.5 a 6.6 a také v příloze č.1 aţ č.3, má přirozené konkurenční výhody, vyplývající 

z přímého zásobování palivem, ukládání VEP do vnitřní výsypku dolu Bílina, dostatečně 

vysokým vyuţitím instalovaného výkonu a dlouhodobou smlouvou na koupi paliva.  

Ekonomické hodnocení investice je provedeno účelovou aplikací v prostředí MS Excel 

2007. Hodnocení je provedeno na celé období předpokládané ţivotnosti investice, tj. 40 let 

od roku 2012 do roku 2052. 

Zároveň je nutné přihlédnout i na hledisko zaměstnanosti v regionu, kde tato stavba vytváří 

velmi dobré sociální zázemí pro tisíce lidí na dobu několika let s finálním navýšením 

zaměstnanosti při provozování a údrţbě po uvedení do provozu.  
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Příloha č.1 - Náklady na blok ELE6 
   Předpokládané náklady  v relaci roku 2009   

NÁKLADY  ELE 6 (660MW)   

Spotřeba osobních ochranných prostředků 500 000 Kč 

Spotřeba drobného hmotného majetku 150 000 Kč 

Spotřeba provozních hmot - oleje a  plyny 2 500 000 Kč 

Spotřeba provozních hmot na úpravu vody 9 132 969 Kč 

Spotřeba hmot na úpravu spalin - vápno+vápenec 176 193 500 Kč 

Spotřeba pohonných hmot 500 000 Kč 

Spotřeba pevného energetického paliva 895 426 224 Kč 

Spotřeba plynného energetického paliva 11 932 300 Kč 

Spotřeba materiálu pro opravy a udrţování včetně údrţby 200 000 000 Kč 

Spotřeba ostatního materiálu 2 500 000 Kč 

Spotřeba surové vody 40 009 200 Kč 

Povolenky CO2 1 334 179 684 Kč 

Správní a výrobní reţie, podíl na řízení soustavy 273 000 000 Kč 

Technická pomoci pro provoz a technologie 800 000 Kč 

Dopravní sluţby, správa objektů, komunální sluţby a úklid 12 000 000 Kč 

IT,datové,telekomunikační a reprografické sluţby 6 000 000 Kč 

Sluţby spojené s ukládáním popelovin a odsíření 22 300 000 Kč 

Likvidace ostatního odpadu 2 000 000 Kč 

Technické a biologická rekultivace odkaliště 8 500 000 Kč 

Obsluha zařízení zauhlování, vlečka, provozní mechanici 16 510 000 Kč 

Ostatní sluţby 1 000 000 Kč 

Daň z nemovitostí, převodu nemovitosti 2 500 000 Kč 

Poplatky za znečišťování ovzduší 20 000 000 Kč 

Poplatky za vypouštění odpadních vod 327 106 Kč 

Poplatky za ukládání popelovin 0 Kč 

Pojistné daňově uznané 10 000 000 Kč 

Mzdy při počtu cca 280 pracovníků  144 480 000 Kč 

Náklady celkem 3 192 440 983 Kč 

  

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 900 000 000 Kč 

  

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ ODPISŮ 4 092 440 983 Kč 

  

   Předpokládané výnosy v relaci roku 2009   

TRŢBY  ELE 6     (660MW)   

Trţby z prodeje VEP - popílek, stabilizát, struska 780 000 Kč 

Trţby za pronájem 2 700 000 Kč 

Ostatní trţby z prodeje sluţeb 3 100 000 Kč 

Trţby z prodeje majetku, kov.odpadu a ostatního materiálu 7 920 000 Kč 

Trţby z prodeje elektrické energie 8 156 661 400 Kč 

Trţby celkem 8 171 161 400 Kč 

  

  Předpoklad po uvedení do provozu   

   ELE 6     (660MW)   

Výroba elektrické energie v MWh za rok 4 158 000 

Dodávka el.energie do soustavy v MWh za rok 3 793 796 

Cena vyrobené 1MW elektrické energie v Kč 984  
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Příloha č.2 - odpisy 

Sazby odpisování a doba odpisu dle zákona č. 586/1992 Sb.       

          

 

Odpisová 

skupina             

1 rok   
další 

roky 
 

Odpisová 

skupina 
  

Doba 

odpisování 
  

1   20%   40%  1   3 roky   

2   11%   22,25%  2   5 let   

3   5,50%   10,50%  3   10 let   

4   2,15%   5,15%  4   20 let   

5   1,40%   3,40%  5   30 let   

6   1,02%   2,02%  6   50 let   

          

Investice 36 722 634 000           

              

Rok Odpis  
Oprávky 

Zůstatková 

cena       

2012 514 116 876 514 116 876 36 208 517 124       

2013 1 248 569 556 1 762 686 432 34 959 947 568       

2014 1 248 569 556 3 011 255 988 33 711 378 012       

2015 1 248 569 556 4 259 825 544 32 462 808 456       

2016 1 248 569 556 5 508 395 100 31 214 238 900       

2017 1 248 569 556 6 756 964 656 29 965 669 344       

2018 1 248 569 556 8 005 534 212 28 717 099 788       

2019 1 248 569 556 9 254 103 768 27 468 530 232       

2020 1 248 569 556 10 502 673 324 26 219 960 676       

2021 1 248 569 556 11 751 242 880 24 971 391 120       

2022 1 248 569 556 12 999 812 436 23 722 821 564       

2023 1 248 569 556 14 248 381 992 22 474 252 008       

2024 1 248 569 556 15 496 951 548 21 225 682 452       

2025 1 248 569 556 16 745 521 104 19 977 112 896       

2026 1 248 569 556 17 994 090 660 18 728 543 340       

2027 1 248 569 556 19 242 660 216 17 479 973 784       

2028 1 248 569 556 20 491 229 772 16 231 404 228       

2029 1 248 569 556 21 739 799 328 14 982 834 672       

2030 1 248 569 556 22 988 368 884 13 734 265 116       

2031 1 248 569 556 24 236 938 440 12 485 695 560       

2032 1 248 569 556 25 485 507 996 11 237 126 004       

2033 1 248 569 556 26 734 077 552 9 988 556 448       

2034 1 248 569 556 27 982 647 108 8 739 986 892       

2035 1 248 569 556 29 231 216 664 7 491 417 336       

2036 1 248 569 556 30 479 786 220 6 242 847 780       

2037 1 248 569 556 31 728 355 776 4 994 278 224       

2038 1 248 569 556 32 976 925 332 3 745 708 668       

2039 1 248 569 556 34 225 494 888 2 497 139 112       

2040 1 248 569 556 35 474 064 444 1 248 569 556       

2041 1 248 569 556 36 722 634 000 0       
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Příloha č.3 -Výpočet čisté současné hodnoty NPV 

 

  1 2 3 4 5 6 

Investiční rozhodování  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 -36 722 634 000             

trţby   8 171 161 400 8 579 719 470 9 008 705 444 9 459 140 716 9 932 097 751 10 428 702 639 

náklady   3 192 440 983 3 336 100 828 3 486 225 365 3 643 105 506 3 807 045 254 3 978 362 290 

odpisy   514 116 876 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 

ZISK   4 464 603 541 3 995 049 086 4 273 910 523 4 567 465 653 4 876 482 941 5 201 770 793 

daň   848 274 673 759 059 326 812 042 999 867 818 474 926 531 759 988 336 451 

zisk po zdanění  3 616 328 868 3 235 989 760 3 461 867 523 3 699 647 179 3 949 951 183 4 213 434 342 

CF   4 130 445 744 4 484 559 316 4 710 437 079 4 948 216 735 5 198 520 739 5 462 003 898 

diskontní koeficient   0,925926 0,857339 0,793832 0,735030 0,680583 0,630170 

diskontované CF   3 824 486 800 3 844 786 794 3 739 296 823 3 637 087 019 3 538 025 864 3 441 988 958 

úroková míra   8%           

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 19% 

        

Čistá současná hodnota z disk. CF (NPV) 62 211 434 871        

        

NPV po letech -36 722 634 000 -32 898 147 200 -29 053 360 406 -25 314 063 583 -21 676 976 565 -18 138 950 701 -14 696 961 742 

        

Předpokládaný roční nárůst trţeb 5,00%       

Předpokládaný roční nárůst nákladů 4,50%       
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                  

10 950 137 771 11 497 644 660 12 072 526 893 12 676 153 237 13 309 960 899 13 975 458 944 14 674 231 891 15 407 943 486 16 178 340 660 

4 157 388 593 4 344 471 080 4 539 972 279 4 744 271 031 4 957 763 228 5 180 862 573 5 414 001 389 5 657 631 451 5 912 224 867 

1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 

5 544 179 622 5 904 604 023 6 283 985 058 6 683 312 650 7 103 628 115 7 546 026 815 8 011 660 946 8 501 742 478 9 017 546 237 

1 053 394 128 1 121 874 764 1 193 957 161 1 269 829 403 1 349 689 342 1 433 745 095 1 522 215 580 1 615 331 071 1 713 333 785 

4 490 785 493 4 782 729 259 5 090 027 897 5 413 483 246 5 753 938 773 6 112 281 720 6 489 445 367 6 886 411 408 7 304 212 452 

5 739 355 049 6 031 298 815 6 338 597 453 6 662 052 802 7 002 508 329 7 360 851 276 7 738 014 923 8 134 980 964 8 552 782 008 

0,583490 0,540269 0,500249 0,463193 0,428883 0,397114 0,367698 0,340461 0,315242 

3 348 858 546 3 258 523 083 3 170 876 829 3 085 819 475 3 003 255 795 2 923 095 317 2 845 252 028 2 769 644 090 2 696 193 583 

                  

19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

         

         

         

-11 348 103 196 -8 089 580 113 -4 918 703 284 -1 832 883 809 1 170 371 986 4 093 467 303 6 938 719 331 9 708 363 421 12 404 557 004 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

                  

16 987 257 693 17 836 620 578 18 728 451 607 19 664 874 187 20 648 117 896 21 680 523 791 22 764 549 981 23 902 777 480 25 097 916 354 

6 178 274 986 6 456 297 360 6 746 830 741 7 050 438 124 7 367 707 840 7 699 254 693 8 045 721 154 8 407 778 606 8 786 128 643 

1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 

9 560 413 151 10 131 753 662 10 733 051 309 11 365 866 506 12 031 840 500 12 732 699 542 13 470 259 271 14 246 429 318 15 063 218 154 

1 816 478 499 1 925 033 196 2 039 279 749 2 159 514 636 2 286 049 695 2 419 212 913 2 559 349 261 2 706 821 570 2 862 011 449 

7 743 934 653 8 206 720 466 8 693 771 561 9 206 351 870 9 745 790 805 10 313 486 629 10 910 910 009 11 539 607 747 12 201 206 705 

8 992 504 209 9 455 290 022 9 942 341 117 10 454 921 426 10 994 360 361 11 562 056 185 12 159 479 565 12 788 177 303 13 449 776 261 

0,291890 0,270269 0,250249 0,231712 0,214548 0,198656 0,183941 0,170315 0,157699 

2 624 826 258 2 555 471 320 2 488 061 212 2 422 531 423 2 358 820 307 2 296 868 915 2 236 620 836 2 178 022 053 2 121 020 803 

                  

19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

         

         

         

15 029 383 262 17 584 854 582 20 072 915 793 22 495 447 216 24 854 267 523 27 151 136 438 29 387 757 275 31 565 779 328 33 686 800 131 
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

                  

26 352 812 171 27 670 452 780 29 053 975 419 30 506 674 190 32 032 007 899 33 633 608 294 35 315 288 709 37 081 053 144 38 935 105 802 

9 181 504 432 9 594 672 132 10 026 432 378 10 477 621 835 10 949 114 817 11 441 824 984 11 956 707 108 12 494 758 928 13 057 023 080 

1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556 1 248 569 556     

15 922 738 183 16 827 211 092 17 778 973 485 18 780 482 799 19 834 323 526 20 943 213 754 22 110 012 045 24 586 294 216 25 878 082 722 

3 025 320 255 3 197 170 108 3 378 004 962 3 568 291 732 3 768 521 470 3 979 210 613 4 200 902 288 4 671 395 901 4 916 835 717 

12 897 417 928 13 630 040 985 14 400 968 523 15 212 191 067 16 065 802 056 16 964 003 141 17 909 109 756 19 914 898 315 20 961 247 005 

14 145 987 484 14 878 610 541 15 649 538 079 16 460 760 623 17 314 371 612 18 212 572 697 19 157 679 312 19 914 898 315 20 961 247 005 

0,146018 0,135202 0,125187 0,115914 0,107328 0,099377 0,092016 0,085200 0,078889 

2 065 567 455 2 011 614 388 1 959 115 881 1 908 028 009 1 858 308 551 1 809 916 893 1 762 813 952 1 696 750 234 1 653 610 360 

                  

19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

         

         

         

35 752 367 586 37 763 981 974 39 723 097 855 41 631 125 864 43 489 434 415 45 299 351 308 47 062 165 260 48 758 915 494 50 412 525 854 
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34 35 36 37 38 39 40 41 

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 

                

40 881 861 092 42 925 954 146 45 072 251 853 47 325 864 446 49 692 157 668 52 176 765 552 54 785 603 829 57 524 884 021 

13 644 589 118 14 258 595 629 14 900 232 432 15 570 742 891 16 271 426 322 17 003 640 506 17 768 804 329 18 568 400 524 

                

27 237 271 973 28 667 358 518 30 172 019 422 31 755 121 555 33 420 731 347 35 173 125 046 37 016 799 501 38 956 483 497 

5 175 081 675 5 446 798 118 5 732 683 690 6 033 473 095 6 349 938 956 6 682 893 759 7 033 191 905 7 401 731 865 

22 062 190 298 23 220 560 399 24 439 335 731 25 721 648 459 27 070 792 391 28 490 231 287 29 983 607 596 31 554 751 633 

22 062 190 298 23 220 560 399 24 439 335 731 25 721 648 459 27 070 792 391 28 490 231 287 29 983 607 596 31 554 751 633 

0,073045 0,067635 0,062625 0,057986 0,053690 0,049713 0,046031 0,042621 

1 611 539 444 1 570 511 984 1 530 503 052 1 491 488 281 1 453 443 854 1 416 346 491 1 380 173 441 1 344 902 470 

                

19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

        

        

        

52 024 065 298 53 594 577 282 55 125 080 334 56 616 568 615 58 070 012 469 59 486 358 960 60 866 532 401 62 211 434 871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


