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Mezinárodní federace pro konstrukční 
beton (fib) pořádá ve dvouletých interva
lech sympozia pro doktorandy v  oboru 
stavebního inženýrství. Tuto tradici zalo
žil v roce 1996 prof. G. L. Balázs z Bu
dapešti. Na PhD sympoziích vystupují 
doktorandi, kteří ještě neobhájili své zá
věrečné práce. Základním cílem je zpro
středkovat pro mladé inženýry kontakt na 
mezinárodní úrovni a zároveň jim umožnit 
vzájemnou výměnu zkušeností z vědecké 
práce. Již uplynulých 11 sympozií proká
zalo vysokou úspěšnost těchto konferen
cí. Mladí kolegové přistupují k  prezen
tacím velmi zodpovědně, mají dostatek 

času na přednes i na následnou diskusi, 
a navíc se sympozií účastní jejich vedou
cí z řad profesorů významných univerzit. 

Po dvou ročnících, kdy se PhD sym
pozium konalo v zámoří (2014 Quebec, 
2016 Tokio), se akce navrátila do Evro
py, konkrétně do Prahy ve dnech 29. až 
31. srpna 2018. Místo konání je tradič
ně na některé z univerzit, tentokrát bylo 
na Fakultě stavební ČVUT. Na organiza
ci se podílely společně Fakulta staveb
ní, ČVUT Kloknerův ústav a Česká be
tonářská společnost, která je zároveň 
národní skupinou fib. Praha jako místo 
konání konferencí působí přitažlivě, což 
bylo společně s atraktivním programem 
příčinou relativně velké účasti studentů 

i profesorů. Do Prahy přijelo celkem 199 
účastníků, z toho 163 studentů, 31 pro
fesorů a  vedoucích jednotlivých prací 
a 5 zástupců sponzorů. Bylo předneseno 
116 příspěvků a vystaveno 40 posterů. 
Atraktivnosti sympozia přispěly tři vyni
kající vyzvané přednášky renomovaných 
profesorů. Po zahájení přednášel prof.   
E. Brühwiler z éPFL v Lausanne na té
ma ultra vysokohodnotný beton a prof.  
J. Stráský z  VUT v  Brně o  významu 
a účincích předpínání. Odborný program 
sympozia uzavřel vyzvanou přednáškou 
na téma koncepční návrh současný pre
zident fib prof. H. CorresPeiretti z uni

verzity v  Madridu. Vážnosti konference 
přispěla také účast části vedení fib.

Součástí sympozia je též vyhodnoco
vání vynikajících příspěvků, a to z pohle
du odborné náplně, způsobu prezenta
ce a orientace v diskusi. Do každé sekce 
byli ustanoveni tři hodnotitelé, aby se za
jistila maximální objektivita hodnocení. 
Tři vítězové obdrželi jednoroční členství 
(na rok 2019) v  fib, včetně všech vydá
vaných pub likací a symbolickou upomín
ku na Prahu v podobě kamenu z Karlo
va mostu. Protože úroveň příspěvků byla 
velmi vysoká, rozhodla se porota sesta
vená z  řad hodnotitelů udělit ještě dal
ších šest čestných uznání. Ceny studen
tům předali prof.  H. Corres, prezident 
fib, a prof. J. L. Vítek, předseda vědec
kého výboru sympozia. Zvláštní ocenění 
získali vynikající studenti též od hlavního 
sponzora – společnosti BASF Construc
tion Chemicals. V  rámci závěrečného 

ceremoniálu převzal vedoucí francouzské 
delegace fib prof. JeanMichel Torrenti  
putovní kámen sympozia, neboť příští 
13. PhD sympozium se bude konat v ro
ce 2020 v Paříži.

PhD sympozium je akcí s  limitova
ným vložným, a to proto, aby se umožni
la účast doktorandů, kteří ve většině pří
padů nemohou platit ekonomické vložné, 
které se na konferencích běžně požadu
je. Proto mi dovolte poděkovat sponzo
rům a zároveň ocenit jejich významnou 
pomoc, neboť svou podporou umož
nili konání akce na společenské úrov
ni odpovídající dřívějším ročníkům. Akci 
nejvíce podpořily společnosti BASF Con
struction Chemicals a Valbek EU, a.  s., 
dalšími sponzory byly společnosti Be
totech, s. r. o., ATENA – Červenka Con
sulting, s. r. o., Metrostav, a. s., a Pontex, 
spol. s r. o. 

Konání PhD sympozia v Praze zavda
lo podnět pro následné setkání tzv. fib 
Young members group (Skupina mla
dých členů fib – dále jen YMG). YMG 
byla založena v  roce 2017 na prvním 

setkání v Madridu z inicia tivy preziden
ta fib prof.  H. Correse. Jejím cílem je 
podpořit mezinárodní spolupráci mla
dých inženýrů a  zároveň vytvořit zá
kladnu mladých iniciativních kolegů pro 
jejich budoucí činnost v pracovních sku
pinách fib. Setkání zorganizoval zástup
ce ČR ve vedení YMG Ing. David Čítek 
v Kloknerově ústavu ČVUT za podpory 
jeho vedení během víkendu 1. a 2. září 
2018. Technické jednání bylo doplněno 
společenskou částí a prohlídkou nejstar
šího a nejnovějšího mostu v Praze. Člen
ství v YMG by se mělo stát předmětem 
zájmu mladých inženýrů, neboť je může 
přiblížit nejen k činnosti fib, ale může se 
stát i prostředkem k navázání kontaktu 
s  významnými osobnostmi betonové
ho stavitelství.

Připravil prof. Jan L. Vítek, 

předseda vědeckého výboru sympozia

12. fib PHd SYMPozIuM v Praze

1 Diskuse během přestávky v atriu Fakulty 
stavební ČVUT 2 Prezident fib prof. H. Corres  
při vyzvané přednášce 3 Prof. J. M. Torrenti přebírá 
putovní kámen sympozia od prof. J. L.Vítka  
4 Účastníci 12. PhD sympozia v Praze

1 2

43

7 75 / 2 0 1 8  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B e t o n


