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TISKOVÁ ZPRÁVA 
6.říjen 2021 

5. European ETICS Forum ukázalo rostoucí uvědomění a jasný závazek  

k energeticky úspornějším budovám v Evropě  

 

Poprvé jako on-line akci uspořádala Evropská asociace pro ETICS (EAE) 5. European ETICS Forum. 

Přibližně 200 účastníků z Evropy, Asie a Severní Ameriky se připojilo po celou dobu konání 

konference. 

 

President EAE Jacek W. Kulig (Polsko) podtrhl ve své úvodní řeči pozitivní vývoj této expertní 

konference a celé asociace. Obojí lze považovat za etablované reperezentanty evropského 

průmyslu spojeného s ETICS. Kulig upozornil, že zástupci mezinárodních partnerských organizací  

v Číně, Japonsku, Kanadě a v USA se připojili k ETICS Forum a pozdravili účastníky jako výraz 

rostoucí mezinárodní prestiže EAE (Evropské asociace pro ETICS). 

 

Evropský trh s ETICS 

Výkoný ředitel EAE Ralf Pasker seznámil přítomné s aktuálními výsledky průzkumu trhu, který 

proběhl mezi členy asociace. Uvedl, že ve srovnání s průzkumem v roce 2017, rostl evropský trhl 

s ETICS v roce 2020 pouze mírně. Když pomineme významný pokles na tureckém trhu byl růst 

zřetelnější. V některých státech zastavila omezení spojená s covidem výrobu a výstavbu na týdny. 

Zeměmi, které vedou v produkci ETICS v poměru k počtu obyvatel, jsou Slovensko, Rakousko, 

Bulharsko a Maďarsko (podle údajů z roku 2020). Podle Ralfa Paskera lze pozorovat mírný posun 

mezi izolačními materiály používanými pro ETICS: podíl EPS napříč Evropou mírně klesá (70%); 

podíl minerální vlny se zvyšuje (26%). Podíl ostatních izolačních materiálů (4% polyuretan, 

fenolická pěna, recyklované materiály) v některých státech také roste z původní nízké úrovně. 

Průměrná tloušťka tepelněizolačního výrobku se ve všech evropských zemích postupně sbližuje; 

nyní je průměr 125 mm. Průzkum EAE potvrdil v první polovině roku 2021 rostoucí objem renovací 
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s ETICS. Vyniká Itálie a Francie s nárůstem přibližně 50% v porovnání s první polovinou roku 2020.  

Členové EAE předpokládají, že nové dotační programy ještě více urychlí tuto tendenci. 

 

Ambiciózní cíle Evropské komise 

Ralf Pasker také seznámil účastníky s Renovation Wave, ústřední strategií Evropské komise a její 

předsedkyně von der Leyen, jak učinit Evropu prvním CO2-neutrálním kontinentem. Všechna nová 

opatření a iniciativy jsou kontrolované s ohledem na jejich příspěvek k tomuto cíli. Potřebnost této 

akce vyplývá z faktu, že stavební sektor s 200 miliony jednotek se podílí přibližně 40% na 

energetické spotřebě a 40% na emisích CO2 v Evropě. 

Revize evropské směrnice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) je součástí 

legislativního balíčku “Fit-forr-55”, jehož smyslem je dosáhnout aktuálního zlepšeného 

klimatického cíle pro rok 2030: snížení emisí CO2 o 55%. Helena Sibilieau z Buildings Performance 

Institute Europe (BPIE) pojednala o speciální roli a modelové funkci veřejných entit a rovněž o 

stanovení požadovaných cílů při ochraně klimatu, dosažitelných pomocí vhodné finanční a 

technické podpory. 

 

Investice Evropy do energeticky úsporných budov 

Vilislava Ivanova (think tank E3G) a Caroline Simpson (Renovate Europe Campaign) prezentovaly 

předběžné výňatky z nové studie, která analyzuje národní plány oživení a odolnosti (national 

recovery and resiliance plans – národní plány obnovy) s ohledem na jejich příspěvek ke zlepšení 

energetické úspornosti stávajících budov. Prvním zjištěním je, že v 18-ti posuzovaných zemích je 

významná část prostředků skutečně poskytnuta na renovaci budov. V jednotlivých zemích se jedná 

o 10% až 15% celkového objemu. Přibližně 60% z toho je alokována pro domy na bydlení a 34 % 

pro veřejné budovy. V průměru musí být dosaženo minimálně 30% úspory primární energie. 

 

Vůbec první udělení ocenění EAE Award 

Pozitivní zkušenosti s cenou ETHOUSE Award v Rakousku, INCA Award ve Spojeném království, 

EIMA Hero Award v USA a ECC EIFS Design Award v Kanadě povzbudily členy EAE k vyhlášení 

architektonické ceny na evropské úrovni. Člen představenstva EAE Alessandro Siragusa (Italy) 
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moderoval první vyhlášení cen ve čtyřech kategoriích. Bylo přihlášeno 50 atraktivních nemovitostí 

z deseti zemí (viz zvláštní tisková zpráva). Vítězové a vítězné projekty jsou prezentovány na 

kompletně přepracovaných webových stránkách www.ea-etics.eu. 

 

Evropská iniciativa pro holistickou a udržitelnou architekturu 

Georg Pendl, president Architects Council of Europe (Evropská rada pro architekturu), představil 

iniciativu evropské komise European Bauhaus Initiative. Jejím cílem je povzbudit architekty a 

investory, aby používali inovativní přístupy k zajištění větší udržitelnosti a enviromentální 

kompatibility po celou dobu životního cyklu staveb. Podle pana Pendla je důležitý holistický 

přístup, který se rovněž zaměřuje na lidi a uživatele všech staveb. To zahrnuje cenovou dostupnost 

a boj proti energetické chudobě, ale také projektování měst, ve kterých bude lidi život těšit. 

 

Víceprezident EAE Prof. Zuzana Sternová (Slovensko) shrnula pozitivní závěry akce, která poskytla 

aktuální obraz evropského trhu s ETICS s jeho solidním vývojem a jasnými růstovými trendy. 

Záznam akce je k dispoziti na www.ea-etics.eu. 6. European ETICS Forum 2022 se bude konat 19. 

května 2022 v Praze jako prezenční kongres. 

 
Obrázky:  

 Jacek Kulig, president EAE 

http://www.ea-etics.eu/
http://www.ea-etics.eu/
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 Ralf Pasker, výkonný ředitel EAE 

 

Tisková zpráva a obrázky jsou k dispozici pro stažení  na stránkách EAE: 

 www.ea-etics.com/news/news-and-press/  

 
EAE: 
EAE je evropská zastřešující organizace pro ETICS, která spojuje 12 národních asociací pro ETICS, 
pět hlavních evropských dodavatelských průmyslových asociací a 14 hlavních výrobců a 
výzkumných institucí. EAE reprezentuje více než 80 procent evropského trhu s ETICS a komponenty 
pro ETICS. EAE je členem organizací Construction Products Europe, European Association of 
Building Materials Manufacturers a ECCREDI - The European Council for Construction Research, 
Development and Innovation. Kromě toho zastupuje EAE evropský průmysl pro ETICS v 
normalizačních výborech CEN, EOTA, a ve vztahu k Evropské komisi a k dalším institucím. EAE je 
také partnerem kampaně Renovate Europe Campaign a aliance Construction 2050. 
 

Kontak na editorský kolektiv: 

Ralf Pasker       Ludger Egen-Gödde                  
European Association for ETICS     Press Office Egen-Gödde 
Friedhofstrasse 3, 76530 Baden-Baden, Germany    Tauberweg 8, 86916 Kaufering, Germany 
Tel. +49 7221 94477-40      Tel. +49 8191 66961, Fax +49 8191 66962 
Email: info@ea-etics.com      Email: prleg@t-online.de 
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