
je mi velkou ctí, Ïe Vás mohu oslovit tímto
úvodníkem, kter˘ se vztahuje k ãíslu na‰eho
ãasopisu BETON TKS, které je vûnováno téma-
tice sanací betonov˘ch konstrukcí.

Sepisuji tento pfiíspûvek v dobû, kdy vrcholí
pfiíprava dal‰ího symposia SANACE 2004, kte-
ré se bude konat ve dnech 13. a 14. kvûtna
2004 v Brnû. Tato akce, kterou pofiádá jiÏ tra-

diãnû SdruÏení pro sanace betonov˘ch konstrukcí (SSBK), je
letos pofiádána pod mottem „Sanace betonov˘ch konstrukcí ve
svûtle roz‰ífiené Evropské unie“. Domnívám se, Ïe jde o velmi
aktuální téma, neboÈ v dobû konání symposia budeme ãleny EU
právû dva t˘dny. Toto tématické zamûfiení bylo zvoleno proto, Ïe
se jedná o jedineãnou ãasovou shodu, která se nebude jiÏ opa-
kovat, a také proto, Ïe vstup do EU je doprovázen mnoha zcela
nov˘mi aspekty, které musíme respektovat. 

Domnívám se, Ïe v prÛbûhu na‰eho pfiibliÏování k plnému
ãlenství v unii jsme mûli moÏnost pfiipravit jak sebe sama, tak se
nám i plnû zharmonizovala legislativa. JiÏ del‰í dobu se zab˘vá-
me implementací technick˘ch norem, smûrnic a pfiedpisÛ do
na‰í praxe. Jde vlastnû o to, abychom v rámci nov˘ch reálií byli
plnû konkurenceschopni plnit své závazky, které budou vypl˘vat
z na‰í práce. Je nutno si uvûdomit, Ïe ná‰ vstup do EU nám ote-
vírá dvefie i na dal‰í trhy (i kdyÏ ne na v‰echny a úplnû). Tento
fakt ov‰em také souvisí s tím, Ïe na ná‰ trh zase mohou snáze
vnikat zahraniãní firmy, které se zab˘vají nejen sanaãní témati-
kou. V tomto smûru budeme muset akceptovat tvrd˘ souboj
s velmi vyspûlou konkurencí. V souboji pÛjde o porovnávání jas-
n˘ch kategorií. Je to kromû nabídky pfiíznivé ceny (kde mÛÏeme
snad je‰tû nûjakou dobu poãítat s v˘hodou levnûj‰í pracovní síly
v na‰em státû oproti západním státÛm), také modernost tech-
nologického vybavení, pouÏívání vyspûl˘ch materiálÛ, odbornost,
flexibilita, a jistû bych mohl vyjmenovat je‰tû mnoho dal‰ích
pojmÛ. V‰e se dá shrnout pod naprosto jednoduchou a v˘-
stiÏnou tezi: rozhodovat bude pfiedev‰ím rentabilita a pro-
duktivita práce.

Na‰e plné ãlenství v EU také bude souviset s oãekáváními ply-
noucími z moÏnosti vyuÏívání finanãních zdrojÛ, které jsou v EU
k dispozici. Zdá se, Ïe tyto finanãní zdroje jsou velmi zajímavé
a jsou zamûfieny svou podstatou na okruhy, okolo kter˘ch se
právû v sanacích betonov˘ch konstrukcí vût‰inou toãíme. Jde
jednak o záleÏitosti t˘kající se obnovy betonov˘ch objektÛ obec-
nû. Zvlá‰tû pak je financování zamûfieno na projekty z oblasti
infrastruktury, dále na objekty slouÏící vefiejnému sektoru, a také
namnohdy jde o objekty památkovû chránûné. Na uvedené
finanãní prostfiedky je ov‰em nutno umût „dosáhnout“. To se
t˘ká nejen na‰ich vefiejn˘ch investorÛ – správnû odpovûdût na
nabídku finanãních zdrojÛ bezchybnû formulovan˘mi programy,
t˘ká se to také schopnosti dodavatelÛ sestavit kvalitní dodavatel-
ské nabídky. 

V dobû po listopadu 1989 jsme vidûli ná‰ vstup do EU jako
velmi vzdálen˘ horizont, kter˘ se ukazoval jako znaãnû nedosa-
Ïiteln˘. Stálo mnoho úsilí dostat se aÏ ke k˘Ïenému cíli. Jeho
dosaÏením ov‰em v‰e teprve zaãíná. Jistû nemáme jiÏ dnes se
vzájemnou akceptací národÛ v EU Ïádn˘ problém. A nejen náro-
dÛ obecnû, ale totéÏ jistû platí i v komunitû odborníkÛ jak na stra-

nû zadavatelÛ, tak i na stranû dodavatelÛ. Ale budeme si muset
zvyknout napfiíklad na to, Ïe kdyÏ se budeme chtít „pohádat“
o vûc se zahraniãními partnery, budeme muset mimo od-
born˘ch a vûcn˘ch argumentÛ, pouÏít také nûjakého spoleãné-
ho jazyka. MÛÏeme vzít jed na to, Ïe a-priori to jistû nebude ãe‰-
tina …

Oãekávání spojená s na‰ím ãlenstvím v EU jsou rÛzná. S odstu-
pem nûkolika dnÛ od tohoto formálního aktu mÛÏeme s jistotou
prohlásit, Ïe v noci ze 30. dubna na 1. kvûtna se nestalo v glo-
bálním mûfiítku nic pfievratného. Stále jsme to zde my, a je nutné
si nyní uvûdomit na‰i odpovûdnost nyní nejen k na‰emu státu,
na jehoÏ budování se v‰ichni podílíme, nyní pfiichází je‰tû dal‰í
závazek vÛãi celé Evropské unii. Domnívám se, Ïe ná‰ stát ani
národ se zde jistû neztratí, tak jako se neztratil dosud, v mnohdy
pohnut˘ch dûjinách. 

KdyÏ se nyní budu chtít oprostit od pfiíli‰ okázal˘ch formulací
a frází, vrátím se rád zpût o mému oblíbenému a osvûdãenému
tématu, totiÏ k sanacím betonov˘ch konstrukcí. V tomto smûru
jsem pfiesvûdãen, Ïe máme moÏnost ukázat – jednak jak˘
máme v tomto ohledu potenciál, jednak jak˘ potenciál je v nás
(i kdyÏ ãasto zatím pouze dfiímá). Chtûl bych upozornit na fakt,
Ïe SSBK se v rámci sv˘ch moÏností zapojilo do budování tohoto
potenciálu, to znamená, Ïe se vlastnû zapojili v‰ichni ãlenové
SSBK, kter˘ch je k dne‰ku pfiibliÏnû padesát. To je na‰e v˘znam-
ná deviza. SSBK se zapojilo do uÏ‰í spolupráce s âBS, v rámci
âBS byla vytvofiena sekce sanací betonov˘ch konstrukcí. Velmi
pfiíznaãn˘ je také fakt, Ïe na posledním BETONTAGu 2004, coÏ
je akce rakousk˘ch betonáfiÛ, pofiádaná ve Vídni, SSBK a âBS
spolupracovaly na spoleãné úãasti, na které participovalo mnoho
odborníkÛ z âR. ZároveÀ je také v˘znamn˘ fakt, Ïe po dohodû
s maìarsk˘m, rakousk˘m a chorvatsk˘m betonáfisk˘m svazem,
byl poloÏen základní kámen k uspofiádání úplnû nové betonáfi-
ské konference, která by mûla b˘t poprvé uspofiádána v âeské
republice v roce 2006.

VáÏení ãtenáfii, dovolím si závûrem shrnout mÛj pfiíspûvek do
my‰lenky: VyuÏijme co nejlépe moÏností, které nám dne‰ní
doba nabízí, jak k na‰emu prospûchu, tak i k prospûchu celé
Evropské unie a to nejen v oboru sanací betonov˘ch kon-
strukcí.
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