
konečná roční spotřeba energie v ČR 2015 kWh 318 000 000 000

střední příkon konečné spotřeby v ČR kW 36 301 370

roční spotřeba energie v dopravě v ČR 2015 kWh 71 000 000 000

střední příkon dopravy v ČR kW 8 105 023

podíl dopravy na konečné spotřebě % 22,33

potřebná poměrná celková úspora konečné spotřeby % 3

potřebná celková roční úspora konečné spotřeby kWh 9 540 000 000

potřebná celková úspora středního příkonu konečné spotřeby kW 1 089 041

náklady na úspory ČEZ Kč 500 000 000 000

měrné náklady na úsporu výkonu ČEZ Kč/kW 459 119

měrné náklady na úsporu roční spotřeby ČEZ Kč/kWh 54

životnost zařízení roky 30

měrné náklady na úsporu spotřeby za životnost ČEZ Kč/kWh 1,80

podíl dopravy na konečné úspoře % 100

potřebná úspora spotřeby v dopravě kWh 9 540 000 000

potřebná poměrná úspora spotřeby v dopravě % 13,44

roční přepravní práce silniční nákladní automobilová doprava tkm/rok 58 714 000 000

měrná spotřeba energie v silniční nákladní automobilové dopravě kWh/tkm 0,300

roční spotřeba energie silniční nákladní automobilová doprava kWh/rok 17 614 200 000

poměrná převedená nákladní přeprava ze silnice na železnici % 45

převedená roční nákladní přeprava ze silnice na železnici tkm/rok 26 421 300 000

snížení roční spotřeby energie náíkladní doprava silnice kWh/rok 7 926 390 000

měrná spotřeba energie v železniční nákladní dopravě kWh/tkm 0,034 11%

zvýšení roční spotřeby energienákladní doprava železnice kWh/rok 898 324 200

úspora roční spotřeby energie v nákladní dopravě kWh/rok 7 028 065 800

roční přepravní práce silniční osobní automobilová doprava oskm/rok 69 705 000 000

měrná spotřeba energie v silniční osobní automobilové dopravě kWh/oskm 0,420

roční spotřeba energie silniční osobní automobilová doprava kWh/rok 29 276 100 000

poměrná převedená osobní přeprava ze silnice na železnici % 10

převedená roční osobní přeprava ze silnice na železnici oskm/rok 6 970 500 000

snížení roční spotřeby energie osobní doprava asilnice kWh/rok 2 927 610 000

měrná spotřeba energie v železniční osobní dopravě kWh/oskm 0,063 15%

zvýšení roční spotřeby energie osobní doprava železnice kWh/rok 439 141 500

úspora roční spotřeby energie v osobní dopravě kWh/rok 2 488 468 500

celová úspora kWh/rok 9 516 534 300
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