Německé plynové elektrárny jsou díky
nízkým cenám plynu nasazovány pro
pokrytí základního zatížení
Německé paroplynové elektrárny budou i nadále, až do období vánočních svátků,
provozovány pro pokrytí základního zatížení. Důvodem jsou nízké ceny plynu, které
elektrárny spalující zemní plyn favorizují oproti elektrárnám černouhelným. Společnosti
provozující elektrárny to uvedly pro agenturu Montel. Mezní náklady na provoz německých
(paro)plynových elektráren jsou při současných cenách zemního plynu, uhlí a emisních
povolenek nižší než náklady na provoz černouhelných elektráren. Paroplynové elektrárny tak
budou i nadále favorizovány v německém energetickém mixu při pokrývání základního
zatížení (baseload).
Evropa v současné době čelí nízkým cenám plynu, kontrakty s dodávkou v následujících
měsících se v německém obchodním bodě NCG pohybují okolo 13 EUR/MWh, cena pro
následující měsíc poklesla dokonce pod 12,8 EUR/MWh. Podobný vývoj lze sledovat i na
hubu TTF, který je nyní nejlikvidnějším obchodním bodem v Evropě. Marže německých
paroplynových elektráren (tzv. clean spark spread – CSS) pro elektrárny s 59% účinností
dosahuje pro prosinec 0,71 EUR/MWh, zatímco marže černouhelných elektráren (clean dark
spread – CDS) s účinností 42 % je pro prosinec záporná a dosahuje -5,80 EUR/MWh.
CSS představuje cenu elektřiny sníženou o náklady na palivo a na emisní povolenky pro
elektrárny spalující zemní plyn, zohledňuje rovněž účinnost elektrárny. Nezahrnuje investiční
náklady, náklady na provoz a údržbu a další náklady provozovatele. CDS představuje
totožný ukazatel pro elektrárny spalující černé uhlí.

Výhled pro paroplynové elektrárny je prozatím příznivý i pro
první čtvrtletí 2021
„V prosinci budou během prvních tří týdnů paroplynové elektrárny běžet v základním
zatížení, zatímco během vánočních svátků jejich využití poklesne z důvodu nižší poptávky po
elektřině“, uvádí Sigurd Lie, energetický analytik společnosti Storm Geo. Tzv. coal to gas
switching neboli nahrazování uhelných elektráren ve výrobě elektřiny elektrárnami
spalujícími zemní plyn bude pokračovat do prvního čtvrtletí, ale plynové elektrárny budou
pravděpodobně mimo provoz o víkendech a zejména v neděli, dodává Lie.
„(Střednědobý až dlouhodobý) trend hovoří ve prospěch plynu,“ souhlasí mluvčí německé
energetické společnosti Uniper, Georg Oppermann, a poukázal na plány Německa na
odstavení jaderných elektráren do konce roku 2022 a odstavování uhelných elektráren.

_________________________________________________________________________________
Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928
Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz

Paroplynové elektrárny Uniperu Irsching 4 a Irsching 5, které se na trh vrátily začátkem října
poté, co byly součástí rezervy ke stabilizaci německé energetické sítě od dubna 2016, měly
v říjnu dle dat dle Fraunhoferova institutu koeficient využití instalovaného výkonu 43 %,
respektive 39 %. „V říjnu byly jednotky v provozu hlavně v pracovní dny a mimo provoz byly
v sobotu a neděli. Jejich výroba obvykle začala mezi 04:00–05:00 a skončila kolem 22:00.
Během této doby vyráběly jednotky hlavně na plný výkon,“ uvedl Bruno Burger, výzkumný
pracovník společnosti Fraunhofer ISE.
Zdroj: Anopress, NEWTON Media, a.s., www.oenergetice.cz, 23. 11. 2020

_________________________________________________________________________________
Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928
Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz

