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Z vyjádření přímých účastníků i dle ohla-

sů na internetu je zřejmé, že letošní vý-

roční fib sympózium, které se pod ná-

zvem PRAGUE 2011 – CONCRETE EN-

GINEERING FOR EXCELLENCE AND 

EFFICIENCY konalo 8. až 10. června 

2011 v pražském hotelu Clarion Con-

gress Hotel Prague, bylo velmi úspěšné 

odborně, společensky i organizačně. 

Pořadatele Českou betonářskou spo-

lečnost ČSSI k tomu zavazovala i tradi-

ce úspěšného pořádání velkých akcí fib 

(FIP) v minulosti. Úspěchy FIP kongresu 

v roce 1970 i fib sympózia v roce 1999 

jsou dosud v dobré paměti.

Program sympózia a více než dva-

cet souvisejících jednání fib komisí 

a pracovních skupin přivedly do Pra-

hy na šest dnů přední osobnosti kon-

strukčního betonu ze všech kontinentů. 

Vlastního sympózia se zúčastnilo přes 

470 odborníků z více než padesáti ze-

mí, nejvíce účastníků přijelo z Japon-

ska, Německa a Itálie. Program předná-

šek probíhal souběžně ve čtyřech sá-

lech a čtyři sekce prezentací byly věno-

vány vystaveným posterům.

Vědeckému výboru se sešlo přes čtyři 

sta anotací, z nich se v odborném pro-

gramu objevilo na tři sta příspěvků, z to-

ho 230 jich bylo předneseno. Vydaný 

dvoudílný sborník má 1 260 stran a je 

doplněn CD s příspěvky v jejich plném 

znění. (Pozn.: sborník je možno u ČBS 

stále zakoupit.) 

Šest hlavních tematických sekcí sym-

pózia bylo uvedeno klíčovými přednáš-

kami špičkových odborníků. Cti vyzva-

né přednášky v úvodní plenární sekci se 

dostalo Manfredu Curbachovi (Němec-

ko), Akio Kasugovi (Japonsko) a Vladi-

míru Červenkovi (ČR), čestnému členu 

ČBS, který na úvodním zasedání pře-

vzal výroční fib Medal of Merit za mno-

haleté zásluhy o rozvoj konstrukčního 

betonu. 

Za zvlášť velké pozornosti účastní-

ků probíhala sekce New Model Code – 

Expected Impacts and Practice of Use, 

v níž zaznělo na čtyřicet přednášek vě-

novaných problematice nové modelo-

vé fib normy MODEL CODE 2010. Ten-

to technický dokument mimořádného 

významu, od něhož lze očekávat v bu-

doucnosti četné impulzy k úpravám 

stávajících návrhových norem, prochá-

zí závěrečným a nečekaně náročným 

připomínkovým řízením. Jeho schvále-

ní, k němuž mělo původně dojít právě 

v Praze, se z tohoto důvodu předpoklá-

dá až v říjnu t.r.

Navzdory zcela zjevnému úspěchu 

pražského sympózia se stále hlasitě-

ji ozývají pochybnosti nad charakterem 

směřování činnosti fib v posledních le-

tech, speciálně nad faktem, že se počet 

skutečně kvalitních aktivních odborníků 

zmenšuje a ve stále vyšší míře jej tvo-

ří pracovníci akademické sféry. Na zá-

kladních číslech pražských sympózií 

1999 a 2011 je možné doložit poměr-

ně dramatický odliv expertů ze stavební 

praxe – projektantů a zejména odborní-

ků stavebních a technologicky speciali-

zovaných firem. Naopak výrazně vzros-

tl podíl referátů doktorandů a čerstvých 

absolventů univerzit. S tím souvisí i zne-

klidňující, na sympóziu otevřeně disku-

tovaná otázka snižující se motivace zá-

stupců stavební praxe k účasti na sym-

póziích fib. 

Jak připomínali zejména francouz-

ští kolegové, nejen teorií součinitelů 

a (pseudo)výzkumem často bizarních 

příměsí a přísad je vyživována součas-

nost konstrukčního betonu. Moderní 

beton je o komplexnosti, souhře s dal-

šími materiály, o invenci technologie vý-

stavby, ale je také o odvaze, designu 

a emocích. V tomto ohledu má činnost 

fib značné rezervy, a tím i nevyužitý po-

tenciál k většímu dopadu svých akti-

vit na širší technickou veřejnost. Praž-

ské fib sympózium bylo jeho účastníky 

chváleno mj. právě za snahu vrátit cha-

rakter hromadných akcí fib tímto smě-

rem, což jeho pořadatele a organizáto-

ry velmi těší. 

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Výkonný ředitel České 

betonářské společnosti

Předseda organizačního výboru fib 

sympózia PRAGUE 2011
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Obr. 1 Dr. Vladimír Červenka převzal 

od prezidenta fib Prof. Balázse fib Medal 

of Merit

Obr. 2 Diskutující Prof. Giuseppe Mancini, 

naslouchají Prof. Bažant a Dr. Červenka

Obr. 3 Diskuze nad návrhem fib Model 

Code 2010

Obr. 4 Zakončení sympózia 

(zleva Prof. Silfwerbrand, Prof. Balázs, 

prezident fib, Ing. Kalný, předseda ČBS, 

a Prof. Vítek)
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