Pražská energetika, a. s.

Tisková zpráva

Pražská energetika, a. s., je na vysoké teploty připravena.
Vysoké teploty, které v současné době panují v České republice, mají vliv na
spotřebu elektřiny v Praze. V posledních letech zatížení energetické soustavy v
letních měsících vzrůstá a je způsobeno především větším počtem klimatizací, hlavně
pak v průmyslových nebo administrativních budovách. Roste však i počet odběrných
míst - zejména obchodně-administrativních center a moderních obytných celků, které
dále zvyšují spotřebu elektřiny.
Teploty kolem 30 °C a výše zvyšují spotřebu v Praze cca o 4-5% oproti klasickým
letním dnům s teplotami kolem 25 °C. Extrémní horka, která nyní zažíváme, zvyšují
špičkový odběr o další procenta. Ten se pohybuje na hodnotách kolem 940 MW, to
znamená, že „obrazně řečeno“ Praha v ten moment spotřebuje prakticky veškerou
elektřinu, kterou vyrábí například jeden blok jaderné elektrárny Temelín. Přímá
závislost teploty na spotřebu elektrické energie v Praze lze dle analýzy aktuálních
dat odhadnout na cca 10 MW / 1 °C.
Praha nejvíce elektřiny potřebuje kolem 14. hodiny odpoledne, kdy se naplno projeví
provoz klimatizací, chladících systému a větráků. Zimní maxima spotřeby elektrické
energie jsou však až o třetinu vyšší (často překračují hodnoty 1200 MW), takže ani v
těchto tropických dnech Pražská energetika, a.s., neočekává zatížení, které by ji
mohlo nějak zaskočit. A to i díky tomu, že řada obyvatel Prahy je stále mimo město
na dovolených a letních pobytech.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční
soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s.,
významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů
elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK
Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice,
stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se
od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování,
prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.

Další informace naleznete na www.pre.cz
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