TISKOVÁ ZPRÁVA
V EU roste zájem o zemní plyn



Spotřeba zemního plynu v ČR potvrzuje evropský trend
Nárůst ovlivňuje zejména výroba elektřiny a využití v dopravě

Praha 29. listopadu 2017 – Spotřeba zemního plynu v EU roste již třetí rok v řadě.
Potvrdila to analýza asociace Eurogas, která předpokládá zvýšení poptávky v roce 2017
o 5,9 % (odpovídá 488,9 mld. m3). Prakticky stejné výsledky očekává v ČR i Český
plynárenský svaz (ČPS), který vyčíslil meziroční nárůst v období leden až říjen na 6 %
(odpovídá 6,4 mld. m3). Nárůst spotřeby v rámci celé osmadvacítky ovlivňuje
především zvýšený zájem o zemní plyn v oblasti výroby elektřiny a v dopravě. Hlavní
důvody pro přechod na zemní plyn jsou nízké emise látek škodlivých lidskému zdraví a
životnímu prostředí, stejně jako dostupnost a flexibilita využití.
„V České republice výrazně přispívá ke zvýšené spotřebě zemního plynu již druhým rokem
elektrárna Počerady, a to zhruba 3 %, tj. asi polovinou nárůstu spotřeby,“ řekl Jan Ruml,
výkonný ředitel ČPS. Plynové elektrárny mají zhruba o polovinu nižší emise CO2 než
tradiční uhelné zdroje. Zároveň jsou efektivnější a flexibilnější při vyrovnávání kolísavých
dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů. „Přechod k plynovým elektrárnám je světový
trend podpořený globální snahou o dlouhodobé snižování emisí. Například v USA se
v loňském roce nahrazovala výroba elektřiny z uhlí téměř výhradně produkcí z plynových
zdrojů,“ dodal J. Ruml
V EU se také zvyšuje zájem o využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. I tento
trend potvrzuje situace na domácím trhu, kde současně roste jak počet vozidel na CNG,
tak i potřebná infrastruktura. „V provozu máme už více než 160 plnicích stanic, což
představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. K rostoucímu zájmu řidičů přispívají také
zhruba poloviční náklady na pohonné hmoty nebo emise nižší až o desítky procent ve
srovnání s tradičními vozy,“ informoval J. Ruml. Výsledky nezávislých studií konkrétně
potvrdily nižší emise CO2 o 23 % při porovnání s benzinovými vozy a jedenáctkrát menší
hodnoty oxidů dusíku ve srovnání s naftovými modely.
Odhad spotřeby zemního plynu v EU pro rok 2017 vychází z každoroční odborné analýzy
asociace Eurogas realizované mezi jejími členy. Ty pokrývají 84 % trhu s plynem v EU.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících
oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v
roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v
roce 1931. ČPS v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250
individuálních členů – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků.

