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EVROPSKÁ ASOCIACE PRO OPRAVY, VYZTUŽENÍ
A OCHRANU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

13. dubna 2021 se konala valná hromada evropské asociace ACRP, na níž byla zvolena její
první správní
rada. Do funkce viceprezidenta
asociace byl zvolen prezident českého Sdružení
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pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleš Jakubík, kterého jsme požádali o rozhovor.
Setkání ACRP v Paříži v roce 2019
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Ing. Aleš Jakubík

Vážený pane Jakubíku, mohl byste
nám a našim čtenářům ACRP
představit?
European Association for Construc
tion Repair, reinforcement and Pro
tection, označovaná akronymem ACRP,
česky Evropská asociace pro opravy,
vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí, je evropské neziskové sdružení
založené v roce 2020. Jeho posláním
je podporovat údržbu vybudované infrastruktury, budov a jakýchkoli typů
stavebních konstrukcí v Evropě směrem k nejvyšším standardům kvality
a bezpečnosti.
K dosažení tohoto poslání ACRP
usiluje o vytvoření a udržování evropské
sítě odborníků sestávající z národních
odborných sdružení, společností
podnikajících v oboru (dodavatelů,
výrobců, inženýrů ap.), vlastníků aktiv,
veřejné správy a dalších tak, aby všichni
mohli společně pracovat na vývoji a sdílení informací, osvědčených postupů,
předpisů a systému vzdělávání. Cíle
ACRP lze přehledně shrnout do následujících sedmi klíčových úkolů:
• starat se, podporovat a chránit zájmy
specializovaného oboru v Evropě,
• podporovat vznik a rozvoj evropských norem pro technologie oprav,
vyztužování, ochrany a údržby stavebních konstrukcí a objektů,
• podporovat a udržovat rozvoj odborných znalostí a porozumění tomu,
jak projektovat, provádět a kontrolovat opravy a údržbu stavebních konstrukcí a objektů,
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• podporovat a rozvíjet tvorbu
a údržbu předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví související s oborem,
• podporovat tvorbu a rozvoj nových
technologických předpisů a idejí,
jako jsou pravidelné periodické inspekce, odborné kvalifikace, kontrola kvality instalovaných systémů
oprav atd.,
• podporovat a rozvíjet výměnu a sdílení informací o používaných technologiích, pracovních postupech a metodách či systémech školení,
• udržovat a rozvíjet kontakty s podobnými organizacemi v ostatních částech světa.
Nabízí se otázka, jak vlastně asociace
ACRP vznikla?
Stavebnictví je obecně velmi dobře organizováno a má celou řadu národních
i mezinárodních odborných společností. Navzdory této dobré organizaci
existuje stále několik oblastí a oborů,
které mají tendenci růst, nabývají na
významu, a přesto nejsou na mezinárodní úrovni sdruženy. S tímto vědomím a s cílem navázat užší a konkrétní
spolupráci v oboru oprav, zesilování
a ochrany stavebních konstrukcí a objektů spolu začaly některé národní
asociace a odborné společnosti v Evropě jednat.
V průběhu několika pracovních setkání konaných od roku 2015 (v Paříži,
Madridu a Piacenze) bylo dohodnuto
vyzvat k formálnímu setkání jednotlivá

národní sdružení, která mají zájem
vytvořit společnou evropskou odbornou síť. V březnu 2019 se v Paříži sešli
zástupci šesti evropských zemí, aby si
vyměnili zkušenosti a formovali iniciativu nového evropského sdružení. Tohoto
setkání se zúčastnili i zástupci Evropské
federace stavebního průmyslu (FIEC).
Po několika dalších intenzivních
jednáních, vedených v důsledku pandemie prostřednictvím videokonferencí,
byla na konci roku 2020 registrována
nezisková asociace ACRP. První řádná
valná hromada se uskutečnila 13. dubna 2021. Jedním ze zakládajících národních členů je i české Sdružení pro
sanace betonových konstrukcí (SSBK),
a to společně s kolegy z Belgie, Francie,
Finska, Itálie, Německa, Nizozemí, Norska, Řecka a Španělska.
Jaká je tedy aktuální činnost
evropské asociace ACRP?
V současné době ACRP pracuje v několika oblastech. V oblasti legislativy a standardizace si ACRP klade za cíl zlepšit
právní předpisy týkající se dotčeného
odvětví a podílet se na vývoji nových
evropských předpisů a norem.
ACRP se jako platforma pro výměnu informací snaží o sdílení znalostí
o technikách, pracovních metodách
a systému školení mezi svými členy.
V této oblasti si vytyčila řadu cílů, ke
kterým patří např. vytvoření srozumitelné technologické dokumentace,
stejně jako vytvoření uznatelného systému odborných školení a ověřování

