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Vydali jsme se na cestu k uhlíkové neutralitě. Vzhledem ke klimatické situaci však musíme 
přidat do kroku. Zároveň se dnes snažíme o znovuoživení ekonomiky. K tomu nám pomohou 
investice do nízkouhlíkového světa.

Zelený restart –  
ekonomická příležitost  
a pomoc klimatu

Souhrnné informace

snížení spotřeby  
energie mohou přinést 
moderní systémy HVAC.

30%
z celkového potřebného 
snížení emisí dle Pařížské 
dohody lze dosáhnout 
pomocí elektromobility.

28%
snížení spotřeby energie 
díky chytrým systémům 
optimalizace technologií.

40%

nových pracovních míst  
v rámci elektromobility 
do roku 2030.

1 mil
pracovních míst vytvořených 
v průměru na 1 milion EUR 
investovaných do renovace 
a zvýšení energetické  
účinnosti.
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Výhody zeleného restartu

vyšší hodnota na každou 
jednotku využité energie 
od roku 2040.
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Přišel čas na využití potenciálu  
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Roční zlepšení energetické 
účinnosti 

zpomaluje. 
Tento trend musíme nyní zvrátit. 
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o 3,6 bilionu EUR
HDP naší ekonomiky. Více informací  

najdete v dokumentu 
white paper

Pokud se dostaneme zpět na úroveň 
jako před třemi lety, zvýšíme 

globálních emisí tvoří:
78%

25%
Doprava

33%
Budovy

20%
Průmysl

BUDOVY DOPRAVA PRŮMYSL

Jak dosáhnout uhlíkové neutrality

Vylepšení energetické 
účinnosti

Obnovitelná 
energie

Jiné udržitelné 
zdroje

Přechodem na energeticky účinnější řešení můžeme snížit naši celkovou potřebu energie  
– a redukovat tak potřebu dodatečných kapacit a investic do obnovitelných zdrojů. 
To je nejlevnější a nejefektivnější cesta k dlouhodobému úspěchu.

20%36%44%

ZDROJ: Mezinárodní energetická agentura



Po celém světě se lidé po pandemii způsobené onemocněním COVID-19 snaží o  
znovuoživení ekonomiky. “Nyní máme příležitost vybudovat naši společnost znovu a jinak, 
díky čemuž bude flexibilnější”, to jsou slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von 
der Leyen. Také v prohlášeních Evropských leaderů se objevují návrhy balíčků na obnovení 
ekonomik. Tyto návrhy podporují zelený restart a nabízejí různá ekologická řešení.  
To znamená, že dnes existuje politická shoda na nutnosti opětovného oživení ekonomiky 
a zároveň zajištění uhlíkové neutrality.

Za posledních několik měsíců jsme zaznamenali pokles celosvětové poptávky po energii 
o 3,8%, a tedy pokles emisí CO2. Pokud se zaměříme na to, aby plánované investice do 
oživení ekonomiky byly realizovány v souladu s myšlenkou ekologického rozvoje,  
můžeme snižovat emise a přitom podporovat růst našich ekonomik – a přivést tak  
zelený restart k životu.

Infrastruktury udržitelné energie a energeticky účinné retrofity budov jsou investicemi, 
které podpoří země při jejich návratu k ekonomickému růstu, zároveň vytvoří nová 
pracovní místa a pomohou v boji proti změnám klimatu. Ambiciózní akce pro podporu 
našeho klimatu tak nebude stát o nic víc než standardní náklady na ekonomický růst.  
V tomto řešení vidíme potenciál s ohledem na nová pracovní místa, ekonomické úspory, 
zvýšení konkurenceschopnosti a obchodní příležitosti – to vše spolu se zlepšením  
života pro všechny lidi na této planetě.

Taková změna však bude vyžadovat ekonomickou motivaci, která zajistí udržitelný  
restart ekonomiky s výhledem na ambiciózní klimatické cíle a vytvoření nových míst. 
Stabilní regulační systém – spolu s odpovídající podporou – bude klíčem ke splnění cíle, 
který si svět vytyčil v Pařížské dohodě: navýšení globální teploty o max. 1,5°C.

Ekonomický dopad  
onemocnění COVID-19

– Ursula von der Leyen

“Nyní máme příležitost vybudovat 
naši společnost znovu a jinak,  
díky čemuž bude flexibilnější”

předsedkyně Evropské komise 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-deal-will-be-our-motor-for-the-recovery-von-der-leyen-says/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-deal-will-be-our-motor-for-the-recovery-von-der-leyen-says/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-deal-will-be-our-motor-for-the-recovery-von-der-leyen-says/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020


Abychom se mohli posunout směrem k silné a nízkouhlíkové ekonomice, musí na sebe 
podniky a vlády navzájem tlačit a zároveň spolupracovat: můžeme vytvořit koloběh,  
ve kterém budou ambiciózní obchodní závazky podporovat politické akce – a ty budou 
zpětně podporovat ještě ambicióznější obchodní aktivity. Tato dynamika pomůže vytvořit 
“cyklus ambicí”, který podnítí rychlejší postup i rozhodování s ohledem na klimatické cíle a 
vytvoří větší obchodní příležitosti. Klimatické cíle a oživení ekonomiky půjdou ruku v ruce 
pozitivním směrem.

Ve společnosti Danfoss se klimatem a energetickou účinností
zabýváme již řadu let. Dnes jsme připraveni pokračovat v naší 
práci a s pomocí našich progresivních leaderů a dalších  
specialistů využít této příležitosti k zahájení nové éry  
ekologického růstu. Proč? Protože do roku 2030 pomůže tato 
klimatická iniciativa vytvořit příležitosti v hodnotě 26 bilionů USD. 

Zaměřili jsme se také na naše vlastní závazky a operace a  
stanovili jsme si ambiciózní cíl dosažení uhlíkové neutrality do 

roku 2030. A co nám pomůže ke splnění našich cílů? Je to náš přístup vedený heslem 
“Energetická účinnost na prvním místě”, spolu s přechodem na 100% obnovitelné  
energetické zdroje a používání elektrických vozidel. Tato opatření by měla být nasazena 
po celém světě, samozřejmě ale ve větším měřítku. Všechny tři obchodní iniciativy jsme 
sjednotili do tzv. “Klimatické skupiny”, EV100, RE100 a EP100 – což z nás dělá první globální 
technologickou společnost, která tak učinila.

Spolupráce na záchraně klimatu

Místo návratu typu ekonomiky, který jsme tu měli, můžeme nyní v srdci samotné 
společnosti vybudovat flexibilnější a udržitelnější energetický systém. Systém, který 
splní naše představy o naší budoucnosti. Pokud učiníme z ekologických řešení stavební 
kámen balíčků pro obnovení ekonomik, nejenom že snížíme emise uhlíku, ale zajistíme 
také nejvyšší možnou ekonomickou návratnost. Silné napojení na ambiciózní plán boje 
proti změnám klimatu bude spolu s jasnými politickými opatřeními nadále vytvářet nové 
úrovně prosperity.

Nejedná se však o vybudování zcela nové ekonomiky. Technologie, které mohou urychlit 
energetickou přeměnu v průběhu následujících desetiletí, již existují, jsou prověřené a 
připravené na proces přeměny. Správná politická rozhodnutí mohou navýšit soukromé 
investice a zajistit tak širší působnost ekologických řešení.

Růst musí  
být udržitelný

Očekává se, že  
do roku 2030 tato  
ambiciózní klimatická 
iniciativa vytvoří
příležitosti v hodnotě 
26 bilionů USD

https://newclimateeconomy.report/2018/
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/sustainability/energy-climate-and-environment/
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/sustainability/energy-climate-and-environment/
https://www.carbonbrief.org/leading-economists-green-coronavirus-recovery-also-better-for-economy


Zlepšení energetické účinnosti znamená, že dojde ke snížení potřeby energie, a zbývající 
potřeba je pokryta maximálně efektivními způsoby. Výsledkem je, že stejné množství  
obnovitelné energie může představovat větší podíl na konečné spotřebě energie, 
což snižuje potřebu další nákladné energetické infrastruktury. Tuto synergii musíme v 
následujících letech akcelerovat maximálním možným způsobem.

Pro nízkouhlíkovou ekonomiku je nezbytné převést co nejvíce stávajících procesů z  
fosilních paliv na elektřinu. Tyto procesy budou poté nejenom dlouhodobě udržitelné,  
ale také zdravější, tišší a plynulejší. 

Pokud se podaří nasadit opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti, mohou  
výdaje činit 16 miliard DKK, což je zhruba o polovinu nižší částka. Úspor lze dosáhnout 
díky snížení potřeby investic do paliv a energie, a také díky nižší potřebě vývoje  
energetické sítě a možností ukládání energie.

Princip “Energetická účinnost na prvním místě” musí být základem našeho přechodu do světa  
nízkouhlíkových ekonomik. Pomůže nám zajistit uhlíkovou neutralitu našich energetických 
systémů, uvolnit elektřinu pro naše automobily, autobusy i lodě a učinit naše domy  
ekologickými a naše města udržitelnými. Avšak v době, kdy by měla vylepšení v oblasti  
energetické účinnosti posilovat, ve skutečnosti zpomalují: 2% roční míra zlepšení v roce 
2018 je zhruba na poloviční hodnotě s ohledem na výsledky od roku 2010. Roční míra  
3% z roku 2010 je hodnota, které se musíme držet, abychom postupovali podle plánu. 
Abychom dosáhli zvýšení energetické účinnosti o 3%, je nezbytné, aby vlády i firmy  
spolupracovaly a postupovaly koordinovaně. V současné době jsme partnery různých 
meziodvětvových koalic, mezi které patří například Three Percent Club což je společenství 
vlád a obchodních organizací, které pracuje na implementaci nové energetické infrastruktury 
napříč ekonomikami. Jde zejména o podporu zemí a měst při vývoji energeticky účinných 
budov a systémů vytápění a chlazení pro celé městské oblasti. 

Nákladově nejefektivnější, udržitelná a bezpečná energie je ta, kterou vůbec nepotřebujeme. 
Zlepšení energetické účinnosti může přinést 44% z potřebného snížení emisí CO2, ke 
kterému se státy zavázaly v rámci Pařížské dohody, zatímco obnovitelné zdroje mohou 
přinést dalších 36% z potřebného snížení emisí. 

V případě Dánska by dle studie EA Energy Analyses tato země bez investic do energetické 
účinnosti byla nucena vydat 30 miliard DKK na snížení svých emisí o 70%. 

Energetická účinnost 
a propojování sektorů – 
nejlevnější a nejúčinnější 
cesta ke splnění klimatických cílů 

Energetická účinnost
Zvýšení energetické
účinnosti může zajistit 
44% potřebného snížení 
emisí CO vázaných  
na energetiku

https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2018
https://eeglobalalliance.org/three-percent-club
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/cf/energy-efficiency-can-halve-the-cost-of-achieving-the-2030-goal/


 
Rozhodnutí, která učiníme v průběhu několika dalších desetiletí – ať už jde o oblasti  
stavebnictví, bydlení, energetické účinnosti nebo výroby energie – budou mít obrovský vliv 
na to, jakým směrem se posune křivka emisí CO2. Věda mluví jasně: je nezbytné stabilizovat 
navyšování teploty na hodnotu 1,5 °C. To znamená Věda mluví jasně: je nezbytné stabilizovat 
navyšování teploty na hodnotu 1,5 °C. To znamená snížení emisí minimálně o 45% do 

Podle zprávy společnosti Navigant mohou městské oblasti dosáhnout cíle navýšení o 
maximálně 1,5°C a mohou úspěšně bojovat se znečištěním vzduchu. A to efektivně a bez 
velkých nákladů. Je nutné upřednostnit investice do systémů energetické účinnosti v  
budovách, elektromobility a integrace sektorů. Zároveň tyto technologické investice mohou 
přispět z více než 1/3 k potřebnému snížení emisí na národní úrovni, zvýšení kvality ovzduší 
a počtu pracovních míst. Je důležité, aby veškeré kroky inovací byly vedeny s ohledem 
na nejnovější vědecké poznatky. Nejde jen o dosažení cílů udržitelného rozvoje, ale také o 
zvýšení odolnosti našich měst proti budoucím hrozbám. Díky novým technologiím,  
průmyslovým odvětvím a pracovním místům mohou klimatické akce vést k restartu ekonomik 
a vyšší rovnosti ve společnosti. To přinese další výhody pro obyvatele, firmy, města i vlády.

Městské oblasti jsou  
v centru zájmu  
ekologické obnovy

Města jsou hlavním důvodem klimatické krize. Světová města pokrývají jen 3% zemského p
ovrchu, ale mohou za 60-80 % spotřeby energie a 75% emisí CO2. Města navíc stále rostou. 

roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Současné klimatické akční      
plány na úrovni jednotlivých států se ani zdaleka neblíží těmto požadavkům. 

Světová města pokrývají  
jen 3 % zemského povrchu,  

ale mohou za 60-80% spotřeby 
energie a 75% emisí CO2

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/


Cestu známe…

Nedělejme krok  
zpět k tomu, co bylo, 
udělejme krok 
směrem k tomu, 
co chceme



V dnešním světě za zhruba 70% investic do energetiky odpovídají vlády. Abychom  
pohnuli s oběma hlavními agendami – tvorbou pracovních míst a zeleným restartem 
– potřebujeme konkrétní cíle, a implementaci těchto cílů musíme následně důsledně 
kontrolovat. Jedině tak zajistíme, že ke změně skutečně dojde. Je třeba se zaměřit  
na tři hlavní oblasti:

Budovy

Budovy jsou zásadní oblastí, kterou je třeba začít. V EU tvoří budovy a sektor stavebnictví 
zhruba polovinu celkové spotřeby energie a také emisí CO2. Nové závazné cíle pro renovace 
budov, které budou v souladu s principy udržitelného rozvoje, zajistí u různých kategorií 
budov provoz s minimálním znečištěním a dopady na životní prostředí. Stavebnictví je 
velice citlivou oblastí s ohledem na zaměstnanost, změny proto povedou k rychlé lokální 
tvorbě pracovních míst.

Výroba a průmysl

Výroba a průmysl je také velice významnou oblastí. Je příčinou 25% celkové spotřeby 
energie a odpovídá za 20% emisí skleníkových plynů. Dánské klimatické partnerství pro 
výrobní průmysl (vládní iniciativa ve spojení s velkými společnostmi) si klade ambiciózní cíl, 
který je však reálný: stát se prvním světově klimaticky neutrálním průmyslem díky rozsáhlým 
investicím do energetické účinnosti a elektrifikace. Zavedení vysokých standardů energetické 
účinnosti pro výrobní procesy zajistí jednotlivým odvětvím a firmám čistší provoz a vyšší 
konkurenceschopnost. Navíc pomáhá rozvíjet obrovský a zatím nevyužitý potenciál.

Doprava

Doprava je oblast, kterou nelze vynechat. Samotná silniční doprava produkuje v rámci 
sektoru dopravy okolo 70% emisí skleníkových plynů v EU, a zároveň je odpovědná za 20 
% celkových emisí v EU. V současné době je na silnicích menší provoz a díky tomu také 
nižší znečištění vzduchu. Pojďme se nevracet zpět k tomu co bylo, využijme příležitost 
a realizujme náš ambiciózní plán. Jeho součástí je implementace dobíjecí infrastruktury 
napříč všemi zeměmi a podpora elektromobility u vozidel i autobusů. Před pandemií jsme 
v tomto směru byli na dobré cestě. Dostaňme se na tuto cestu zpět.

Směrování investic  
do budov, průmyslové  
výroby a dopravy

https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en


obrovský potenciál pro úsporu energie.

Aktivity směřující ke zvýšení energetické účinnosti v nových i stávajících budovách by se měly 
zaměřovat na efektivní vytápění a chlazení, tyto dvě oblasti představují až 80% spotřeby 
energie v budovách. Jedním z faktorů, které mohou zásadně snížit spotřebu energie,  
je optimalizace systémů vytápění, chlazení a klimatizace budov a dalších technických 
systémů budov, která může vést v průměru 

Investice do bezuhlíkových budov jsou klíčem k dosažení cílů uhlíkové neutrality a  
ekonomického zotavení. Povedou ke zvýšení ekonomické aktivity díky udržení stávajících 
a vytvoření nových pracovních míst. V roce 2019 na těchto investicích záviselo 7% globální 
zaměstnanosti, což odpovídá 220 milionům pracovních míst. Sektor stavebnictví představuje 
nedotčenou příležitost ke zvládnutí klimatické krize. Budovy mohou za téměř 40% globální 
spotřeby energie a zhruba 1/3 globálních emisí skleníkových plynů – představují proto 

  
k úsporám energie až o 30% – to vše s  
návratností investic 2-4 roky. 

Chytrá řešení, jako je například odezva na  
základě poptávky, mohou dále zvýšit účinnost 
a umožnit budovám hrát aktivní roli v širším 
měřítku. energetického systému. Vysoký potenciál  
lze využít nastavením vysokých standardů v oblasti energetické účinnosti pro retrofity a nové 
budovy, a také zavedením opatření, která povedou k celkovému zvýšení míry renovace.  
Po globální krizi v roce 2008 byl ve Spojených státech spuštěn stimulační program, zaměřený 
na renovaci budov. V rámci tohoto programu bylo vytvořeno více než 200 000 pracovních 
míst. To ukazuje, jakou sílu mohou mít politická rozhodnutí s ohledem na podporu i  
aktivaci místních hodnotových řetězců a následné ekonomické zotavení a udržitelný 
rozvoj životního prostředí.

Chceme-li pokročit k bezuhlíkovému provozu našich budov, musíme se také podívat na 
dodávky v oblasti vytápění a chlazení. Pokud se nám podaří přechod od fosilních paliv na 
udržitelná řešení, jako je dálkové vytápění nebo tepelná čerpadla, můžeme snížit emise a 
zvýšit kvalitu ovzduší ve městech. Pokud se podaří v Evropě do roku 2050 rozšířit systémy  
dálkového vytápění ze současných 12% na 50%, můžeme vytvořit 200 000 lokálních  
pracovních míst.

Paralelně s tím je nutné zavést ambiciozní zásady a standardy pro budovy, abychom zajistili 
transformaci sektoru budov. Potenciál nových a stávajících budov je obrovský, k jeho využití 
potřebují vlády vytvořit rámec, který dokáže zvýšit míru renovace budov ze současného stavu 
méně než 1% na hodnotu 3%. Všechny aktivity musí být provázané s přenosem informací 
a znalostí a zároveň s rozvojem místních kompetencí v oblasti udržitelného stavebnictví.

Budovy jsou prvním  
bodem transformace  
naší energie

Sektor stavebnictví
představuje nedotčenou

příležitost ke zvládnutí
klimatické krize

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_734235.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_734235.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en?redir=1
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/insights-for-tomorrow/building-efficiency/
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/insights-for-tomorrow/building-efficiency/
https://www.iea.org/commentaries/energy-efficiency-can-boost-economies-quickly-with-long-lasting-benefits
https://www.iea.org/commentaries/energy-efficiency-can-boost-economies-quickly-with-long-lasting-benefits
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/insights-for-tomorrow/district-energy/
https://heatroadmap.eu/roadmaps/
https://heatroadmap.eu/roadmaps/


Poptávka po průmyslových produktech v posledních letech výrazně vzrostla. Stejně tak 
roste spotřeba energie a emise skleníkových plynů. Průmysl je odpovědný za 20% emisí 
skleníkových plynů. Abychom zajistili, že stimulace ekonomického růstu nepovede také k 
růstu emisí na hodnoty před pandemií onemocnění COVID, je důležité od sebe oddělit 
ekonomický růst a růst emisí. A to je možné: v Dánsku došlo od osmdesátých let 20. 
století ke zdvojnásobení HDP, zatímco objem emisí se snížil.

K dosažení tohoto a dalších cílů je nutné vystavět bezuhlíkový průmysl na pilířích zvyšování 
energetické účinnosti, elektrifikace, integrace sektorů a zvyšování využití obnovitelných 
zdrojů energie.

Potenciál je obrovský: pokud se nám podaří 
dnes využít příležitosti, které vedou k vyšší 
energetické účinnosti, budeme moci v různých 
odvětvích v roce 2040 vytvářet téměř dvojnásobné množství produkce za stejnou jednotku 
energie, v porovnání s dnešní situací. Pozitivních příkladů je více: do roku 2040 může 
zvýšená energetická účinnost v systémech elektrických motorů založených na celkovém 
systémovém přístupu (oproti přístupu založenému na jednotlivých komponentech) ušetřit 
8% globální spotřeby elektrické energie a snížit emise průmyslových aplikací až o 40%.

Jedině organizace, které dokáží snížit emise a přitom vytvářet produkty pro naši společnost, 
si mohou být jisté tím, že mají v tomto světě budoucnost. Budoucnost, zahrnující  
konkurenceschopná a udržitelná pracovní místa, ze kterých má prospěch naše ekonomika 
i naše planeta.

Průmysl zítřka je  
konkurenceschopný,  
zelený a udržitelný

Při tvorbě tohoto rámce je důležité dát 
podnikům skutečně reálnou příležitost se 
změnám přizpůsobit, to se týká hlavně 
energeticky významných podniků. 
To pomůže těmto podnikům zůstat  
konkurenceschopnými, udržet si růst a          
úspěšně implementovat ekologické změny. 

Abychom byli schopni tuto změnu realizovat, potřebujeme politická rozhodnutí. To je 
důvod, proč hájíme vyšší národní cíle i cíle EU s ohledem na energetickou účinnost, a proč 
volíme cestu vytváření tlaku a stimulace důrazného postupu. Energetická účinnost není   
ve většině průmyslových sektorů strategicky významnou oblastí zaměření. Investice do      
energetické účinnosti mají velikou konkurenci v jiných oblastech průmyslu. Z tohoto 
důvodu je nutné vytvořit silný právní rámec, stimulovat aktivitu a investice do této oblasti. 

Do roku 2040 pomůže  
energetická účinnost v  

systémech elektrických
motorů ušetřit 8% globální
spotřeby elektrické energie

a snížit emise průmyslových
aplikací až o 40%



Chceme-li dosáhnout ambiciózních cílů Pařížské dohody a zlepšit kvalitu našeho ovzduší, 
je nezbytné elektrifikovat veřejnou i osobní dopravu, a to na zemi i na vodě. Doprava je 
zodpovědná za zhruba 30% globální spotřeby energie. Účinky znečištění z dopravy jsou 
patrné zejména ve městech, kde se pohybuje velké množství lidí a dopravních prostředků 
v rámci malé geografické oblasti.

Výsledkem toho je zvyšující se znečištění ovzduší. To je ovšem výzva, které umíme čelit.
Aktuálně známé technologie elektromobility mají potenciál do roku 2050 snížit emise 
oxidu dusíku o 90% na pasažéra a kilometr. Navíc, pokud by všechny městské oblasti v 
Evropě, Číně a USA zvládly elektrifikovat svou veřejnou i soukromou dopravu, dosáhly  
by tím 28% snížení množství emisí potřebného pro splnění scénáře oteplení o 1,5°C. 

Prodej elektrických vozů vyskočil v Evropě v prvním čtvrtletí 2020 o 57 %, to bylo před 
vypuknutím pandemie onemocnění COVID-19. S tím, jak se Evropa vrací pomalu zpět  
k normálnímu životu, mohou být investice do elektromobility silným základem pro  
znovuoživení ekonomiky. Zároveň s tím přichází příležitost k vytvoření až 1 000 000  
pracovních míst v oblasti výroby vozů, nasazení infrastruktury pro nabíjení a v oblasti 
baterií. Pojďme tuto příležitost nyní využít.

Elektrifikace dopravy není omezená jen na pozemní komunikace. Výrazný potenciál se 
skrývá v lodní dopravě, a to nejen v elektrifikaci lodí, ale také v související energetické 
infrastruktuře na pobřežích.

Energetická infrastruktura na pobřežích se stará o dodávky energie pro elektrické a  
hybridní lodě, které jsou v přístavu. Z místní sítě dodává elektřinu také lodím s pohony  
na fosilní paliva, které tak nemusí používat dieselgenerátory, sloužící k napájení všeho  
na palubě, od automatů na kávu až po osvětlení.

Využitím infrastruktury na pobřeží odpadá nutnost spalování motorové nafty, což výrazně 
snižuje znečištění vzduchu v celé oblasti. A přístavy jsou často v těsné blízkosti měst, takže 
tato změna vede ke zlepšení kvality života místních obyvatel.

Modernizace a elektrifikace 
městské dopravy

Aktuálně známé technologie elektromobility 
mají potenciál do roku 2050 snížit emise oxidu 

dusíku o 90% na pasažéra a kilometr

https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/electric-car-sales-in-europe-jumped-57-in-q1-2020/


Máme velkou příležitost urychlit náš postup směrem k uhlíkové neutralitě a učinit z dneška 
historickou událost. Technologická řešení jsou známá a vyzkoušená. Nyní vše závisí na 
rozsahu a rychlosti jejich implementace.

Ekonomické výhody investic do nízkouhlíkové ekonomiky jsou jasné. Pojďme se proto 
zaměřit na zvýšení energetické účinnosti v našich budovách a průmyslových odvětvích.
Na zrychlení elektrifikace našich dopravních systémů – přesouvání zboží a lidí po zemi i  
po vodě – a na chytrou integraci sektorů v našich městech. To vše bude doprovázet tvorba 
“zelených” pracovních míst budoucnosti a my všichni se přiblížíme ke splnění našich cílů.

Staňte se její součástí a pokračujte v dialogu se společností Danfoss na danfoss.com

Závěr

This is where the trasformation starts 

https://www.danfoss.com

