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Výrobci a zpracovatelé polystyrenu letos očekávají
rekordní spotřebu
150 představuje výhodný úvěr na opravy
a rekonstrukci bytu pro mladé lidi do 36 let.
Bytová výstavba v červnu meziročně
vzrostla o 45 %
Půlroční výsledky spotřeby odráží i statistiky českého stavebnictví, které se v poslední
době podle odborníků stabilizuje. K vrcholům v roce 2008 má však stále daleko. Určité
zlepšení po pětileté recesi je patrné z údajů
od ledna do května. Meziročně došlo ke zvýšení indexu stavební produkce o 5,9 %.
V červnu se hodnoty indexu přehouply
také přes 5 % hranici. Podle údajů statistického úřadu se začalo v tomto měsíci stavět
o 45 % více bytů než ve stejném měsíci předchozího roku. Počet stavebních povolení se
ale snížil o 1,2 % a klesla i jejich hodnota a to na 22,8 milionu korun.

Zdroj: Předpověď vývoje spotřeby pěnového polystyrenu, Sdružení EPS ČR
Podle interních statistik Sdružení EPS ČR
se spotřeba pěnového polystyrenu za prvních šest měsíců letošního roku meziročně
zvýšila o 15 %. Spotřebovalo se tak 28 300
tun pěnového polystyrenu, který je v České republice z 90 % využívaný především
jako izolační materiál na zateplení. Vliv
na spotřebu má zvyšující se tlak na výstavbu energeticky úsporných budov. Roli hrají
i dotační programy a zejména Nová zelená
úsporám. Sdružení EPS ČR očekává, že v letošním roce bude překročena rekordní spotřeba z roku 2011 (tj. 62 000 tun).
„Za meziročním růstem spotřeby pěnového
polystyrenu stojí velmi mírná zima, kdy klimatické podmínky umožnily stavebním firmám
pracovat prakticky bez omezení. A také pokračování dotačních programů. U Nové zelené
úsporám zejména zachování čerpání financí
na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou
energetickou náročností nebo její snižování u stávajících domů,“ říká Pavel Zemene,
předseda Sdružení EPS ČR. Zároveň ale upozorňuje, že očekávané překročení spotřeby
pěnového polystyrenu na hodnotu více než
66 000 tun za celý rok 2014 se bude odvíjet
od statistik v hlavních letních a podzimních
měsících, tj. červenec až říjen. V roce 2013 se
spotřebovalo 61 050 tun pěnového polystyrenu.
Česko se drží v zemích EU v popředí spotřeby pěnového polystyrenu
Zatím se naplňují předpoklady renomované agentury ICIS o očekávaném růstu spo-

třeby pěnového polystyrenu v zemích Evropské unie v roce 2014 o 4 – 5 %. Po loňském poklesu došlo v letošním prvním pololetí 2014 k růstu o 4,1 %. Z vedoucí pětky
z hlediska spotřeby v tunách zaznamenaly
kromě České republiky růst další tři státy Německo, Polsko a Itálie. Pouze Francie zaznamenala ve sledovaném období pokles.
Z dalších států zaznamenaly nejvýraznější
růst Velká Británie, Maďarsko a Pobaltské
státy. Pokles je naopak patrný ve Skandinávii, Bulharsku, Rumunsku a Španělsku.
„Hodnoty z České republiky ukazují, že dotace na zateplování jsou efektivní a pěnový polystyren je dlouhodobě spolehlivým
a osvědčeným izolačním materiálem,“ dodává Zemene.
Impulsem jsou dotační programy
Spotřeba polystyrenu roste nejen díky
Nové zelené úsporám, ale i dalším finančním
nástrojům určeným na rekonstrukci bytů
a domů. Jedná se o programy Panel 2013
+, Program 150 a program Jessica. Na rozdíl
od klasických dotací se zde jedná ve všech
třech případech o zvýhodněné úvěry. Finance na Jessicu pochází z evropských
fondů a jsou určeny především na opravy
domů v obtížnějších lokalitách. Jessicu mohou využít všichni vlastníci bytových domů
od měst, družstev přes obchodní společnosti až po fyzické osoby. Programy Panel 2013
+ a Program 150 jsou financovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. První jmenovaný se zaměřuje na opravy a modernizace bytových domů, zatímco Program
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SDRUŽENÍ EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě
norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS,
poskytovat konzultace v oblasti výroby
a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se
na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel
(www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 90 % český trh EPS. Roční obrat
se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních
letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají
přes 1000 pracovníků.
Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci
z oblasti EPS působící v České a Slovenské
republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami,
výzkumnými pracovišti, státními institucemi
a s mnoha odborníky z různých oborů.
Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS,
Evropského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz

