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Spotřeba plynu v síti EG.D klesla v říjnu o 31,6 %.  

Projevila se úsporná opatření i teplé počasí 
Brno, 4. listopadu 2022 

Nezvykle teplé počasí posledních týdnů i reálné snížení spotřeby v domácnostech a firmách stojí za 

meziročním říjnovým poklesem čerpání energií na distribučním území společnosti EG.D, člena skupiny 

E.ON. Týká se to zejména plynu, u něhož klesla spotřeba oproti loňskému říjnu o 31,6 %, vůči říjnu roku 

2020 pak o 29,7 %. Mírný pokles spotřeby se dá sledovat také u elektrické energie, kdy jsou letošní čísla 

o 8,4 % nižší ve srovnání s říjnem 2021 a o 9,1 % ve stejném měsíci předloňského roku. Společnost EG.D 

distribuuje plyn v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku, elektrickou síť provozuje v Jihočeském a v 

Jihomoravském kraji, částech Zlínského a Olomouckého kraje a na Vysočině. 

„Letošní říjen byl výrazně teplejší než loňský a předloňský. To má na spotřebu plynu zásadní vliv. Nicméně 

letošní říjen je teplotně srovnatelný s rokem 2018 a i přes to sledujeme pokles spotřeby o 28,7 % oproti říjnu 

před čtyřmi roky. Mimo teplejšího počasí tak za snížením spotřeby stojí i úspory v domácnostech, firmách a 

v průmyslových podnicích. Co se týče elektrické energie, je také patrný mírný pokles odběru, ale není tak 

razantní jako u plynu,“ přibližuje Petr Vaculík, vedoucí dispečerského řízení sítí společnosti EG.D. 

Celkové šetření s plynem je znatelné i na celkové spotřebě mezi letošním lednem a říjnem. Na distribučním 

území EG.D je oproti loňsku spotřeba celkově o 15,2 % nižší. U elektrické energie letos také poprvé po osmi 

letech klesla minimální spotřeba v jednom měsíci pod 1 000 000 MWh. V srpnu 2014 toto minimum činilo 

961 687 MWh, letos v červenci pak 984 253 MWh, jinak byla spotřeba vždy nad milionovou hranicí. 

 

Zvýšený zájem zaznamenává i E.ON Rádce 

Téma energetických úspor a snižování spotřeby je v současné situaci ještě více aktuální. Lidé mohou ušetřit 

i díky jednoduchým krokům, jako je třeba změna návyků v domácnosti. Pomáhá jím s tím i projekt E.ON 

Rádce, který je dostupný na internetových stránkách www.eon.cz/radce. Ten přináší nejpraktičtější tipy 

rozdělené pro domácnosti v bytech i rodinných domech. Stáhnout si na webu mohou lidé i brožuru úsporná 

domácnost, kde mají řadu tipů pohromadě. Tady se meziroční návštěvnost v podzimních měsících zvýšila 

téměř o čtvrtinu, což potvrzuje větší zájem domácností o energetické úspory před topnou sezonou. 

 

Částečné zatmění slunce snížilo výrobu FVE zdrojů 

Kvůli částečnému zatmění slunce vyrobily 25. října mezi 11. a 13. hodinou fotovoltaické elektrárny 

dodávající elektřinu do distribuční sítě EG.D o 130 MW elektrické energie méně. „Pokles výroby nastal 

v době špičky. Osvit fotovoltaických panelů byl nejmenší ve 12.30 hodin, po zatmění vystoupala výroba 

elektřiny zpět do standardního režimu,“ objasňuje Petr Vaculík. 
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