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Profesor Tomáš Vaněk (*17. 1. 1936, 

†17. 11. 2013) se narodil v Chodově na Do-

mažlicku. Vyučil se tesařem a  své ma-

nuální zručnosti si následně doplnil studiem 

na Střední průmyslové škole tesařské ve Vo-

lyni. V letech 1953 až 1958 studoval Fakultu 

inženýrského stavitelství ČVUT v Praze a již 

v listopadu 1958 nastoupil jako asistent pro-

fesora K. Hrubana na tehdejším Ústavu be-

tonových konstrukcí. Jako začínající asistent 

pracoval souběžně po několik let jako pro-

jektant na částečný úvazek v n. p. Armabe-

ton a n. p. Inženýrské a průmyslové stavby. 

V roce 1972 obhájil na fakultě stavební kan-

didátskou disertační práci, která se zabývala 

rekonstrukcemi staveb a která dala zásadní 

směr jeho odborné činnosti. V roce 1977 byl 

jmenován docentem, v  roce 1987 mu byla 

udělena vědecká hodnost doktora technic-

kých věd a v roce 1988 byl jmenován řádným profesorem. Vedl 

diplomové projekty a školil početnou řadu doktorandů, kterým 

dal do vínku pracovitost, jež mu byla tak vlastní. V letech 1981 

až 1990 byl profesor Vaněk vedoucím Katedry betonových kon-

strukcí a mostů. Na ČVUT působil plných 55 let.

Výsledky jeho pedagogické práce byly oceněny stříbrnou Fel-

berovou medailí ČVUT a pamětní medailí Fakulty stavební ČVUT 

k 300. výročí založení inženýrské školy v Praze. Jeho záslužnou 

dlouholetou pedagogickou činnost ocenil rektor ČVUT v Praze 

jmenováním emeritním profesorem.

Jeho první výzkumné práce byly zaměře-

ny na  problematiku styčníků montovaných 

betonových konstrukcí. V 70. letech se za-

býval využitím drátků pro zlepšení vlastností 

betonu. Následovaly výzkumné práce v ob-

lasti zesilování, kterému se společně s  re-

konstrukcemi staveb věnoval až do  kon-

ce svého života. Svými pracemi významně 

přispěl k  rozvoji těchto technických disci-

plín. Za přínosy v oboru mu byl v roce 1998 

udělen Sdružením pro sanace titul Význam-

ná osobnost v oboru sanací. Byl také čest-

ným členem České betonářské společnos-

ti. Své zkušenosti shrnul v  úspěšné knize 

Rekonstrukce staveb, která vyšla ve dvou 

vydáních (SNTL 1985 a  doplněné vydá-

ní 1989) a v početné řadě odborných člán-

ků publikovaných v  odborných časopisech 

a na konferencích. Jeho vystoupení na kon-

ferencích byla vždy s velkým zájmem sledována. Rád předná-

šel a školil na seminářích, kam přicházel s krabicemi diapoziti-

vů prezentujících úspěšné i neúspěšné stavby a rekonstrukce. 

Rozsáhlá byla též jeho činnost soudního znalce. Za  odbor-

ný přínos v této oblasti mu udělila Komora soudních znalců ČR 

čestné členství. 

Prof. Vaněk zasvětil celý svůj život práci ve svém oboru a do-

sáhl uznání širokého okruhu odborníků. Odešel člověk, který za-

nechal v oboru rekonstrukcí dílo trvalé hodnoty.

Vladislav Hrdoušek
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