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Prof. Vladimír Křístek slaví osmdesátiny
15. října 2018 oslavil osmdesát let
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c,
FEng., zakládající člen a člen Rady Inže
nýrské akademie České republiky, pro
fesor Katedry betonových a zděných
konstrukcí Fakulty stavební ČVUT a spo
lečník projekční firmy Křístek, Trčka
a spol., s. r. o.
Přestože je jeho dlouholetá kariéra
naplněna téměř zcela činnostmi teore
tické povahy, zahájil studia na stavební
průmyslovce. Po velmi úspěšném ab
solvování Fakulty stavební ČVUT zpo
čátku pracoval na Katedře stavební
mechaniky a zanedlouho přešel na Ka
tedru betonových konstrukcí a mostů,
kde je činný dodnes.
Ještě před dosažením třicítky před
ložil habilitační práci a byl jmenován do
centem. V několika dalších letech vydal
dvě knižní monografie, uveřejnil řadu pů
vodních článků, mezi nimi několik v za
hraničí (což v té době nebylo vůbec jed
noduché), měl vyzvanou přednášku na
celosvětovém kongresu a předložil di
zertační práci pro získání tehdejší nej
vyšší kvalifikace doktora věd (DrSc.).
Z politických důvodů byla obhajoba zdr
žována, avšak přesto byl po dlouhá lé
ta jedním z nejmladších nositelů této
vědecké hodnosti. Též jeho jmenová
ní profesorem se z politických důvodů
protáhlo na několik let.
Po změně režimu v roce 1989 byl –
jako naprostá výjimka: profesor, který
nebyl členem KSČ – povolán do funkce
proděkana fakulty a do funkce vedoucí
ho katedry, kterou zastával 15 let. V sou
časnosti na fakultě zastává funkci před
sedy Oborové rady doktorského studia.
Počet jeho publikací značně přesahu
je číslo 750 (včetně 11 knižních monogra
fií), z toho značná část vyšla v zahraničí.
V rámci rozsáhlé mezinárodní spolupráce
jako Visiting Professor a výzkumný pra
covník několikrát pracovně pobýval na
prestižních univerzitách v USA i v Evropě,

kde přednesl řadu vyzvaných předná
šek a účastnil se několika mezinárodních
postgraduálních škol.
Je členem Českého svazu staveb
ních inženýrů, kde v období 2005 až
2011 zastával funkci viceprezidenta,
a autorizovaným inženýrem pro obor
mosty a inženýrské konstrukce. Po řa
du let působil ve funkci předsedy Obo
rové komise technických věd v GAČR.
Je také čestným členem České beto
nářské společnosti ČSSI.
Prof. Křístek dosáhl řady vysokých
ocenění – získal dvakrát Státní cenu (za
rozvoj metod analýzy komorových mos
tů a za přínosy ve výzkumu vlivů objemo
vých změn betonu), dvakrát Medaili Mini
sterstva školství mládeže a tělovýchovy,
dvakrát cenu ČSAV, dvakrát Felbero
vu medaili ČVUT, cenu Českého svazu
stavebních inženýrů, cenu České matice
technické a SNTL, čestné uznání Ministra
dopravy ČR a Medaili profesora Bažanta.
Jeho nejvýznamnější původní příno
sy spočívají zejména v teoretické ob
lasti, kde vytvořil a rozvíjel nové teorie
a metody, např.:
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teorie prostorového působení komo
rových nosníků,

teorie lomenic pro aplikace v inženýr
ském a zejména mostním stavitelství,
která byla po řadu let nejpoužívaněj
ším postupem při statických výpo
čtech mostů,

inženýrské relaxační metody pro ana
lýzu vlivu dotvarování betonu na vývoj
namáhání konstrukcí měnících během
výstavby statický systém,

teorie tlačených štíhlých betonových
prvků respektující materiálovou a geo
metrickou nelinearitu (ve spolupráci
s prof. L. Jandou, prof. J. Procházkou
a doc. M. Kvasničkou),

teorie stability tlačených pásů komoro
vých mostů (ve spolupráci s prof. M. Ška
loudem),

teorie projevů smykového namáhání
komorových nosníků, zejména ochab
nutí smykem,

identifikace a analýza jevu dýchání
mostních lamelových pásnic.
Mezi témata, kterým se podrobně
věnoval, patří též problematika dlou
hodobého chování předpjatých beto
nových mostů, kde mimo jiné prokázal,
že na nárůstu průhybů velkých betono
vých mostů se podílí řada dalších fak
torů kromě známého dotvarování be
tonu a také že uspořádání předpínací
výztuže je jedním ze stěžejních faktorů.
Prof. Křístek je stále aktivní ve vý
zkumné činnosti. V současné době je
hlavním řešitelem projektu GAČR, kte
rý se zabývá vlivem nejistot na působe
ní stavebních konstrukcí. Jde o kombi
naci účinků řady současně působících
procesů majících značný náhodný roz
ptyl ve většině vstupních parametrů. Cí
lem je umožnit plné objasnění skuteč
ného působení betonových konstrukcí
založené na nedeterministickém přístu
pu a poskytnout spolehlivé prostředky
pro výstižnou výpočtovou analýzu těch
to konstrukcí.
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