
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Dr.h.c. FEng. 

Narozen 2. dubna 1953 v Bratislavě. 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu stavební (1976), získal titul CSc. v oboru Mechanika 
tuhých a poddajných těles a prostředí (1981). Následně získal titul RNDr. v oboru Matematická 
informatika na Masarykově universitě v Brně (tehdy Universita J. E. Purkyně - 1986). V roce 2002 byl 
jmenován profesorem v oboru Teorie a konstrukce staveb. 

Mezi jeho odborné zaměření patří zejména matematické modelování složitých mechanických soustav  
a jejich interakce, nelineární mechanika, betonové a zděné konstrukce, kompozitní konstrukce, 
zesilování a sanace, modelování konstrukcí v interakci s podložím, aplikace netradičních a moderních 
materiálů a technologií. 

Pracoval jako projektant ve firmě Keramoprojekt Brno (statik – statika staveb a konstrukcí, 1976-1977), 
učitel FAST VUT v Brně (od 1981), Universita Karlsruhe (Institut fůr Massivbau, SRN, výzkumný pracovník, 
1985-1986), technický ředitel Bestex, s.r.o. Brno (od 1992, statik), proděkan FAST VUT v Brně  
(1997-2000), Universita Innsbruck (2000, výzkumný pracovník), vedoucí ústavu konstrukcí FAST VŠB TU 
Ostrava (2000-2001), děkan FAST VUT v Brně (2003-2010), prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně 
(2010-2014), vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně (od 2010), ředitel centra 
AdMaS – Advanced materials, structures and technologies (FAST VUT v Brně, projekt PO2 VaVPI,   
2011-2013), rektor VUT v Brně (od 2014). 

Je členem komise CEN 250 (Brusel), komise GA AV ČR (do 2010) a komise APVV Slovensko (Bratislava), 
hodnotitel projektů MŠMT, MPO ČR, člen VR VUT v Brně a VŠB TU Ostrava, člen VR stavebních fakult 
v ČR, oponent výzkumných projektů pro GA ČR a slovenské grantové agentury, autorizovaný inženýr  
v oboru „statika a dynamika staveb“, soudní znalec pro obor stavebnictví, člen Inženýrské akademie ČR, 
autorizovaný inspektor (AI), člen Koordinační rady AI ČR. 

V roce 2011 byl jmenován členem Kontrolní rady TA ČR, kde od počátku působí ve funkci předsedy 
Kontrolní rady TA ČR. 

Výsledkem jeho odborné činnosti jsou desítky publikací, mimo jiné 10 monografií, 76 článků 
v recenzovaných časopisech, 159 v mezinárodních, 27 oponovaných výzkumných zpráv, 24 řešených 
vědecko-výzkumných projektů ČR, 3 zahraniční. Autor/spoluautor 4 patentů. 

Zároveň se podílí na posudkové a expertní činnosti (169 posudků, 55 expertiz, 42 znaleckých posudků); 
výsledkem výzkumné činnosti jsou i 2 patenty, 2 prototypy, 15 ks průmyslové/užitné vzory. Zároveň  
se i nadále věnuje projekční činnosti (134 domácích a 21 zahraničních projektů). 

Získal řadu ocenění, mimo jiné Cenu prof. Hrubana, ČSSI; Medaile VŠB FAST Ostrava, Medaile Žilinské 
University, Medaile Stavební fakulty STU Bratislava, Zlatá medaile FAST VUT v Brně, autor stavby 



oceněné jako „Sanační dílo“ roku 2006 (uděleno Sdružením pro sanace betonových konstrukcí), Zlatá 
medaile Mezinárodního stavebního veletrhu Brno 2010 za systém kompozitních výztuží pro betonové 
konstrukce (výzkumný tým FAST VUT v Brně a PREFA KOMPOZITY Brno, ocenění za úspěšný manažérský 
počin 2008, Česká manažérská organizace). 

 
 


