Tisková zpráva Asociace výrobců minerální izolace a Sdružení EPS ČR k iniciativě
Chytrá energie

Chytrá energie je především ekonomicky výhodná
Praha 2. července 2010 - Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) a Sdružení EPS ČR
(S-EPS) podporují apely vycházející ze závěrů tuzemské energetické koncepce Chytrá
energie, kterou koncem dubna představily nestátní ekologické organizace. Spolu s nimi
se shodujeme, že důsledným šetřením energií v budovách mohou lidé, firmy i úřady
enormně snížit svoje výdaje na topení a klimatizaci budov a ročně tak ušetřit až několik
tisíc korun v přepočtu na osobu.
Místopředsedkyně AVMI Ing. Dana Hochmannová k tomu říká: “Oproti záměrům státu
podporovat ekologicky nevýhodné zdroje nebo velké centrální konveční zdroje energie se
členové naší asociace domnívají, že nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit.”
Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS k tomu dodává: “Naše sdružení si na iniciativě
Chytrá energie především cení toho, že obsahuje konkrétní návrhy ke snížení spotřeby energií
ve všech oblastech, snižuje závislost na dovozu paliv a nabízí řešení v oblasti decentralizace
výroby energie a diverzifikace zdrojů. Důležitou součástí koncepce je podpora
nízkoenergetických a pasivních staveb, neboť na vytápění a chlazení budov se dnes v České
republice spotřebuje asi 40 % veškeré energie.”
Investice do zateplování budov, ale například i kvalitnějšího izolování teplárenských rozvodů,
přinese několik užitků zároveň:
- výrazně sníží náklady na vytápění budov (podle typu budovy až o polovinu, v kombinaci s
dalšími opatření ještě znatelně více),
- v důsledku toho se znatelně sníží potřeba výroby energie z tzv. “špinavých” zdrojů,
- a přinese oživení v segmentu s vysokou mírou přidané hodnoty - podle výpočtů Ministerstva
životního prostředí půjde až o desítky tisíc nových pracovních míst.
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* Ing. Pavel Zemene,Ph.D., předseda Sdružení EPS ČR, tel.: 315725747, e-mail:
info@epscr.cz
* Svatopluk Bartík, tajemník Asociace výrobců minerální izolace, tel.: 776 706 868, e-mail:
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