AKTUALITY

❚

TOPICAL SUBJECTS

DOKTOR MICHAL ŠTEVULA PADESÁTILETÝ
zastupoval a zastupuje SVB ČR
v Evropském svazu výrobců transportbetonu (ERMCO).
V roce 2001 se stal členem redakční rady nově vzniklého časopisu Beton TKS a je jím dodnes. Byl
tedy u všech vydaných čísel včetně
toho dnešního, které je 112. v pořadí,
a v časopise rovněž publikoval jako
autor či spoluautor celkem 28 článků
a příspěvků. Od roku 2006 do roku
2018 byl zároveň jednatelem společnosti, která časopis vydává.
Jako člen výboru České betonářské společnosti ČSSI se významně podílel a podílí na její činnosti.
V letech 2014 až 2018 v této společnosti zastával i funkci výkonného ředitele. Od roku 2007 je trvale
členem vědeckého výboru konferencí Technologie betonu, od roku
2013 je členem vědeckého výboru
každoročně pořádané konference
Betonářské dny a výrazně také přispěl k vydání technických pravidel ČBS, z těch novějších zejm. TP 04 Vodonepropustné betonové konstrukce (2015) a TP 05 Modul pružnosti betonu (2016).
V současnosti se věnuje betonu jako jednatel společnosti
Betotech, s. r. o., která se zaměřuje na vývoj, technologii a zkušebnictví transportbetonu a materiálů pro jeho výrobu. Beton
propagoval a propaguje mezi širší technickou veřejností svými
příspěvky a prezentacemi na odborných konferencích, včetně zahraničních, i na dalších odborných seminářích či akcích.
Za všechny tvé kolegy, ať již z akademické sféry, či z praxe, ti, Michale, přejeme, aby ti i nadále vydržel tvůj mladický elán a invence a aby ti práce v betonařině přinášela radost a uspokojení.

Před měsícem oslavil první významné kulaté jubileum, padesátiny, celoživotní fanoušek betonu Ing. Michal
Števula, Ph.D. Řemeslem i naturelem
stavař a betonář vystudoval svůj obor
na ČVUT v Praze a pod vedením
prof. Ing. Jana L. Vítka, CSc., FEng.
zakončil postgraduální studium v roce 2003 obhájením doktorské dizertační práce, v níž se zabýval několika aktuálními problémy, jako např.
vlivem objemových změn na deformace betonových konstrukcí, vlivem
postupu výstavby na napjatost konstrukcí nebo vyhodnocováním experimentálních měření. Během doktorského studia absolvoval mezinárodní
kurz na téma navrhování betonových
konstrukcí organizovaný Mezinárodní federací pro konstrukční beton
(fib) v Itálii. V roce 1998 se aktivně
zúčastnil druhého fib Sympozia pro
doktorandy v Budapešti. Zajímal se
zejména o experimentální činnost, měření na konstrukcích
a sledování chování betonu na laboratorních vzorcích.
Již v průběhu studia se věnoval projektování a pedagogické činnosti na Katedře zděných a betonových konstrukcí
Fakulty stavební své alma mater. V pedagogické práci ostatně pokračuje dosud. Do povědomí betonářů v České republice se zapsal zejména svojí činností organizátorskou v rámci Svazu výrobců betonu ČR (SVB ČR) a České betonářské
společnosti ČSSI a činností publikační v časopisu Beton TKS.
Práci spolkovou zahájil v roce 2000, kdy převzal funkci tajemníka SVB ČR a vykonával ji nepřetržitě až do roku 2018.
Za jeho působení bylo vydáno několik publikací a Svaz se
stal centrem technické normalizace pro obor beton. Doktor Števula stál od začátku u všech vydání evropské normy pro beton ČSN EN 206-1 a 206 a českých změn a dodatků, jakož i předběžné normy ČSN P 73 2404. Zároveň
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1 Přednášky má Michal Števula vždy skvěle připravené a dokáže
zaujmout své posluchače 2 Spolu s představiteli ČBS na 21.
Betonářských dnech v roce 2014 3 Michal Števula a Francesco
Biasioli, tajemník Evropského svazu výrobců transportbetonu
(ERMCO) 4 Michal rád hraje golf, v zimě zase hokej 5 Se svými
kolegy na túře ve Vysokých Tatrách
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