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A K T U A L I T Y  T O P I C A L  S U B J E C T S

Byl zakládajícím členem Inženýrské 
akademie ČR a též členem její  
Rady, profesor Katedry betonových 
a zděných konstrukcí Fakulty staveb
ní ČVUT a společníkem projekční fir
my Křístek, Trčka a spol., s. r. o. Bě
hem svého působení v oblasti teorie 
stavebních konstrukcí se stal výraz
nou vědeckou osobností u nás i v za
hraničí, v praxi uznávaným odborní
kem, členem řady významných spo
lečností a nositelem řady čestných 
vyznamenání.

Vladimír Křístek se narodil v roce 
1938 v Praze. Maturoval s vyzname
náním v roce 1957 na střední průmy
slové škole stavební a v roce 1962 
absolvoval stavební fakultu s vyni
kajícím prospěchem. Již během stu
dia publikoval v odborných časopi
sech originální řešení komplikova
ných problémů zejména z oblasti 
navrhování konstrukcí z předpjaté
ho betonu. V této době vznikla také 
jeho metoda řešení vlivu dotvarová
ní a smršťování betonu na konstruk
ce měnících statický systém během 
výstavby. Po ukončení vojenské 
služby se vrátil na stavební fakultu, 
nastoupil na Katedru stavební me
chaniky a zahájil studium řádné vě
decké aspirantury. Velice rychle, bě
hem necelého roku, složil všechny 
kandidátské zkoušky a předložil di
sertační práci na téma Tenkostěnné 
pruty komůrkového přetvořujícího 
se průřezu. Po získání vědecké hod
nosti kandidáta technických věd 
přešel na Katedru betonových kon
strukcí a mostů, kde ve funkci vě
deckého pracovníka dále zpracová
val problematiku komorových mos
tů. Již ve věku třiceti let se habilito
val a byl jmenován docentem. V této 
době také již velice úspěšně publi
koval v českých i zahraničních od
borných časopisech a napsal knihu 
Tenkostěnné pruty nevyztuženého 
komůrkového průřezu. 

Vysokého ocenění za dosavadní 
velmi úspěšnou práci se mu dostalo 

vyzváním k přednesení jedné z hlav
ních přednášek na VI. celosvětovém 
kongresu FIP v roce 1970. Toto mimo
řádné vystoupení a mnoho dalších 
publikací, zejména v oblasti ten
kostěnných konstrukcí, mu vynesly 
řadu pozvání na prestižní zahraniční 
univerzity – University of California 
v Berkeley, University of Wales,  
College of Cardiff, Northwestern Uni
versity v Evanstonu. Ve svých 36 le
tech předložil doktorskou disertační 
práci na téma Teorie výpočtu komůr
kových nosníků, získal vědeckou hod
nost doktor technických věd a ihned 
byl jmenován vedoucím vědeckým 
pracovníkem. Profesorem na Katedře 
betonových konstrukcí a mostů se stal 
v roce 1987. Po změně politických po
měrů v roce 1989 byl jmenován vedou
cím této katedry a současně začal za
stávat řadu významných společen
ských funkcí – mezi léty 1989 až 1994 
byl proděkanem pro vědeckovýzkum
nou činnost, od roku 1990 byl členem 
vědecké rady fakulty a od roku 1997 
členem vědecké rady celého ČVUT. Je
ho odborná činnost zahrnovala kromě 
tenkostěnných komorových konstruk
cí též stabilitu štíhlých prvků, smykové 
ochabnutí, deformace betonových 
konstrukcí nebo vlivy objemových 
změn na působení předpjatých beto
nových mostů. Počet jeho publikací 
značně přesahuje číslo 750 (včetně 11 
knižních monografií), z toho značná 
část byla vydána v zahraničí. 

Dostalo se mu řady uznání a poct, 
mimo jiné byl v březnu 1998 vyzna
menán Medailí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 1. stupně, zís
kal medaili profesora Bažanta a mezi 
nejvýznamnější ocenění patří dvě 
Státní ceny – za rozvoj metod analýzy 
komorových mostů a za přínosy 
ve výzkumu vlivů objemových změn 
betonu. Jeho věhlas mezinárodně 
uznávaného odborníka potvrzuje 
uvedení jeho jména v seznamu vý
znamných osobností s názvem Who is 
who vydaném v USA. 

Odešel prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr. h. c., FEng.

Ve středu 9. září nás zastihla smutná zpráva o náhlém odchodu profesora Vladimíra Křístka.
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Kromě vědecké a pedagogické čin
nosti se profesor Křístek podílel na řa
dě významných projektů formou kon
zultací a expertních posouzení. Zde 
připomeňme například zásadní 
zásluhy v řešení sporů o nejvhodnější 
přístup k opravě Karlova mostu 
v Praze, kde se jako předseda pracovní 
expertní skupiny významně zasloužil 
o prosazení památkově šetrného a nej
výstižnějšími materiálovými modely 
prověřeného optimálního řešení opra
vy. V posledních létech též prosazoval 
dokončení severní části Pražského 
okruhu a další dopravní řešení v Praze.

Vladimír Křístek byl jak vynikajícím 
odborníkem a pedagogem v oblasti te
orie stavebních konstrukcí, tak i skvě
lým sportovcem. Připomeňme jeho vý
borné výsledky v atletice a dráhové 
cyklistice, v níž byl členem reprezen
tačního družstva ČSSR a jen těsně mu 
unikla účast na olympijských hrách.  

Výsledky dlouholeté činnosti profe
sora Křístka sloužily nejen k význam

nému posunu hranice poznání ve vě
deckých problémech, ale našly uplat
nění i v praxi a významně tak ovlivnily 
rozvoj oboru a směry vývoje a vzdělá
vání. Vladimír Křístek byl výraznou vě
deckou osobností, která zásadně za
sáhla do vývoje poznání v oblasti teo
rie konstrukcí, zvláště pak komoro
vých mostů a konstrukcí z předpjatého 
betonu. Měl racionální přístup k řešení 
technických i společenských pro
blémů, který umožňoval dosáh nout ve 
většině případů konsenzu a posouval 
řešení úspěšně k cíli. Měl vždy rád 
bystré studenty, jimž impo noval ne
tradičními přístupy a origi nálními 
názory a zvláštním dru hem vlídného 
humoru. Také proto byl již mnohokrát 
zmíněn a oceněn jeho kladný přístup 
ke studentům všech stupňů studia, 
zejména však k doktorandům, kte
rých vychoval desítky. Jejich práce 
byly vždy vysoko hodnoceny a při
nášely zásadní nové poznatky. Dílo 
profesora Křístka je velmi dobře 

známo v zahraničí a významně při
spělo k dobré pověsti českých in
ženýrů ve světě. Nejcennějším po
znatkem ze zahraničních cest pro 
něj bylo poznání, že úroveň česko
slovenského výzkumu na poli beto
nového stavitelství je zcela srovna
telná s předními celosvětovými pra
covišti. Touto myšlenkou nás stále 
motivoval a posouval vpřed. Byl za
stáncem kritického myšlení a rovno
cenného dialogu, stavěl se proti ne
kritickému uznávání autorit, fandil 
intuici a fantazii. 

Všichni budeme na profesora  
Křístka s úctou vzpomínat jako na mi
mořádnou osobnost se širokým kul
turním rozhledem, přímého, velkory
sého a čestného člověka, který vždy 
dokázal pomoci a trpělivě naslou
chat, našeho učitele, přítele a rádce. 

Vážený pane profesore, Vladimíre, 
čest Vaší památce, děkujeme!

Alena Kohoutková, Jan L. Vítek, Lukáš Vráblík
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1 Profesor Křístek byl skvělý sportovec – mimo jiné byl členem reprezentačního 
družstva ČSSR v dráhové cyklistice 2 Počet jeho publikací značně přesahuje číslo 
750 (včetně 11 knižních monografií), z toho značná část byla vydána v zahraničí  
3 Návštěva stavby mostu na D1 přes Sázavu u Hvězdonic 4 Spolu s profesorem 
Zdeňkem Bažantem za předsednickým stolem na konferenci Fibre Concrete 2017
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