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Plynovodem TAP začal do Evropy 
proudit první plyn 

Plynovod TAP 30. prosince 2020 začal do Evropy dodávat první zemní plyn. TAP je poslední 
součástí infrastruktury jižního plynového koridoru. Zemní plyn pochází z Ázerbájdžánu a do 
Evropy je dopravován mj. plynovodem TANAP přes Turecko až do jižní Itálie. 
Výstavba plynovodu TAP trvala téměř 4 a půl roku a byla dokončena v říjnu 2020. 
V listopadu 2020 byl zahájen komerční provoz. Plynovod je již nyní schopen plného provozu, 
nicméně dle aktuální dohody se budou dodávky během 15 měsíců postupně zvyšovat ze 
40 % až do maximální výše. 

Výstavba navazujícího plynovodu do Bulharska nadále probíhá 

Plynovod TAP navazuje na turecký plynovod TANAP a tvoří tak poslední část infrastruktury 
jižního plynového koridoru, který EU považuje za jeden z hlavních diverzifikačních projektů 
pro dodávky zemního plynu. Zdrojem zemního plynu pro jižní koridor jsou ložiska 
v ázerbájdžánské části Kaspického moře. Plyn pak dále teče přes Gruzii, Turecko, 
Bulharsko, Řecko až do Itálie. 
 
Dle současných dlouhodobých smluv má TAP dodávat 8 miliard m3 plynu ročně (bcm/y) do 
Itálie, 1 bcm/y do Řecka a 1 bcm/y do Bulharska. Bulharsko by mělo z plynovodu TAP 
získávat plyn prostřednictvím plynovodu mezi Bulharskem a Řeckem – tzv. Interkonektorem 
Řecko-Bulharsko (IGB), jež je momentálně ve výstavbě. Kapacita IGB má být 3 bcm/y a do 
komerčního provozu má být uveden do července 2021. 

V létě proběhne tržní test o možném zvýšení kapacity 

„Dnes je historický den pro náš projekt, stejně jako pro zúčastněné země a evropskou 
energetiku. TAP je nepostradatelnou součástí plynárenské soustavy evropského kontinentu, 
podílející se na plánované energetické transformaci. Nabízíme spolehlivou, přímou 
a nákladově efektivní přepravní trasu do zemí jihovýchodní Evropy a dále,“ uvedl 
Luca Schieppati, generální ředitel projektu TAP. Podle vyjádření obchodní ředitelky projektu 
TAP, Mariji Savovové, bude v létě spuštěn tržní test za účelem prozkoumání možného 
rozšíření TAP. V takovém případě by byla kapacita plynovodu navýšena na 20 bcm/y . 
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